
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

    قانون افراز و فروش امالك مشاعقانون افراز و فروش امالك مشاعقانون افراز و فروش امالك مشاعقانون افراز و فروش امالك مشاع

 1357مصوب آبان ماه 

 يياجرا عمليات از شكايت به رسيدگي طرز و االجراء الزم رسمي اسناد مفاد اجراي نامه ينيآ

 )وزارت دادگستري با اصالحيه هاي بعدي 1355تير  6مصوب (

 اجراييه صدور ـ اول فصل

 :آيد مي بعمل يلذ مراجع از رسمي اسناد مفاد اجراء خواست در -1ماده 

 اجاره و وثيقه مورد امالك نيز و شده ثبت امالك و منقول اموال و ديونه ب نسبت االجراء الزم رسمي اسناد مورد در ـ الف

 را سند كه اي دفترخانه از باشد نشده يا شده ثبت اجاره و وثيقه مورد ملك اينكه از اعم) مستأجر و مالك روابط قانون مشمول(

 دادگاهه ب بايد ذينفع سند مفاد اجراء براي است نشده امالك دفتر در ثبت كه امالكيه ب راجع اسناد ساير مورد در. است كرده ثبت

 .كند مراجعه صالحه

 اقساطي قبوض شده گواهي فتوكپي يا رونوشت بايد مورد اين در و محل ثبت از اقساطي قبوض موضوع مال يا وجه مورد در ـ ب

 اجراي نامه درخواست تهران در.گردد ارائه نيز سند و اقساطي قبوض عين و شود داده محل ثبت به نامه درخواست پيوست سند و

 .ميشود داده اجراءه ب اقساطي قبوض

) منقول غير استثنايه ب( تعهدات ساير و منقول به نسبت شده رجوع و طالق و ازدواج ثبت ضمن كه تعهداتي و مهريه مورد در ـ ج

 تنظيم رسمي اسناد دفتر از است رسيده امالك دفتر ثبت به كه منقول غير اموال به نسبت و است كرده تنظيم را سند كه دفتري از

 .سند كننده

 رسمي اسناد دفتره ب بايد بخواهد را اجاره مورد تخليه و فسخ اقساطي قبوض وجه وصول درخواست با موجر كه مواردي در ـ د

 .كند مراجعه مربوطه

 :باشد زير نكات شامل بايد و شود مي تنظيم مخصوص فرم طبقه نام درخواست -2ماده 

 شماره و او قانوني نماينده يا يهياجرا كننده درخواست اقامت محل و آن صدور محل و شناسنامه شماره و دگياخانو نام و نام ـ 1

 .است گرديده صادر اقساطي قبوض يا شده ثبت آن در سند كه اي دفترخانه



 ورثه جلسه بين گاه هر و. يك هر  اقامتگاه تعيين با او ورثه مشخصات و نام متعهد فوت صورت در و متعهد اقامت محل و نام ـ 2

 .گردد معين غايب يا محجور قانوني نمايندة مشخصات و نام بايد باشد داشته وجود غايب يا محجور

 .كند قيد بايد دارد توضيحي درخواست مورد ياجرا چگونگي به راجع اگر است شده تقاضا آن اجراء كه موضوعي ـ 3

 .كند ذكر نيز را آن بايد باشد نخواسته اگر و تأديه تأخير خسارت مطالبه به تصريع ـ 4

 .يهياجرا صدور درخواست مستند تاريخ و شماره ـ 5

 باشد آمده بعمل دلهعمته قانوني نمايندگان ساير يا قيم يا ولي يا شركت مدير يا وكيل طرف از اجراء درخواست گاه هر ـ تبصره

 قانون 226 ماده به توجه با باشد متعهدله با تعهد انجام اختيار اگر و شود پيوست بدارد محرز را متقاضي صالحيت كه مداركي بايد

 .كند نامه درخواست پيوست آمده بعمل مطالبه آن طي كه نيز را رسمي نامة اظهار يا اخطار مدني

 :اصالحيه 

 باشد داشته وجود بيغا يا محجور ورثه بين گاه هر و او ورثه مشخصات و نام متعهد فوت صورت در و متعهد اقامت محل و نام 

 و معرفي را متعهد ورثه است موظف او قانوني نماينده يا متهدله و گردد معين غايب يا محجور قانوني نماينده مشخصات و نام بايد

 تكليفي ثبت اجراي و دفترخانه ورثه، معرفي از متعهدله عجز صورت در نيست وراثت حصر گواهي به احتياجي مورد اين در

 .داشت نخواهند

 :بنويسد را ذيل نكات دفترخانه از يهياجرا صدور نامه درخواست در بايد وثيقه با بستانكار  -3ماده 

 .طلب اصل ميزان ـ 1

 ). كند پيوست را آن شده گواهي فتوكپي يا رونوشت بايد دارد اقساطي قبوض اگر ( افتاده عقب اجور ميزان ـ 2

 .يهاياجر درخواست روز تا تأديه تأخير خسارت ميزان ـ 3

 .ميشود انجام يهياجرا صدور تاريخ تا متعهدله و متعهد بين فيما محاسبه 26/5/1320 مصوب واحده ماده ) ه( بند مورد در - تبصره

 .است مربوطه ثبت اداره با مورد هر در تأديه تأخير خسارت محاسبه

 در را سند رونوشت دارد يهياجرا صدور درخواست براي صالحيت اينكه و كننده درخواست هويت احراز از پس سردفتر -4ماده 

 نباشد متعهد به متعلق وثيقه يا باشد متعدد اگر و باشد نفر يك متعهد اگر( نسخه سه در خوانا خط با ساعت 24 ظرف ويژه برگهاي

 مخصوص محل در شود اجرا بايد كه را موضوعي و كرده تهيه) ميشود اضافه نسخه دو وثيقه صاحب و متعهدين از يك هر براي

ه ب و كرده امضاء را يهياجرا برگهاي تقاضا وصول تاريخ از ساعت 48 ظرف) نباشد اشكالي آن صدور در صورتيكه در( نوشته آن

 آغاز بالفاصله يياجرا عمليات. كند مي دريافت رسيد و فرستد مي اجراء مسئول نزد اجراء براي و رسانيده) شود اجراء( ويژه مهر

 .شود مي

 از اشكال صريح طرح با و كرده خودداري آن صدور از بايد شود رو روبه اشكالي با يهياجرا صدور در دفتر سر گاه هر -1تبصره 

 شود مواجه اشكال با هم محل ثبت گاه هر و كند ييراهنما را او است مكلف محل ثبت و نمايد تكليف كسب و استعالم محل ثبت

 .نمود خواهد تكليف كسب منطقه ثبت از



 .باشد شده قيد منجزاً سند در كه كرد صادر توان مي موضوعاتيه ب نسبت فقط را يهياجرا ورقه -2تبصره 

 .شود مي رعايت فوق مذكور هاي تبصره و ماده اين مدلول نيز است ثبت ادارة يهياجرا صدور مرجع كه مواردي در -3تبصره 

 ارسال محل ثبت به اجراء مسئول بوسيله كه ميشود صادر اضافه دفتر از يهياجرا نسخه يك امالك معامالت به نسبت  -5ماده 

 اين وصول تا و دهد اطالع اجراءه ب را آن مشخصات و حدود و ملك ثبتي وضع روز سه ظرف است مكلف محل ثبت و ميگردد

 .شود نمي اقدامي يهياجرا ابالغ جز اطالع

 را خود مورث دين يهياجرا صدور از قبل ورثه احراز گاه هر اصالحي مكرر 34 ماده 1 تبصره اخير قسمت مورد در -6ماده 

 عليه مربوط مقررات رعايت و مذكور تبصره اخير قسمت به توجه با ميتواند طلبكار مقام قائم بعنوان كننده پرداخت نمايد پرداخت

 .نمايد يهياجرا صدور به مبادرت آنها االرث سهمه ب نسبت وراث ساير

 و تاريخ ذكر با باشد يهياجرا صدور از حاكي كه مهري با قبوض ظهر بايد اقساطي قبوضه ب نسبت يهياجرا صدور مورد در  -7ماده 

 در مكلفند نيز رسمي اسناد دفاتر .شود مسترد آن اصل و ضبط پرونده در آن فتوكپي يا رونوشت و ممهور يياجرا پرونده كالسه

 .نمايند امضاء و قيد تاريخ ذكر با مربوطه ثبت مالحظات در را يهياجرا صدور االجراء الزم سند نوع هر  يهياجرا صدور موقع

 و كرده اثبات را خود وراثت شناسنامه ارائه يا گواهان بوسيله ميتوانند ورثه از يك هر ،كند فوت متعهدله صورتيكه در  -8ماده 

 به تعهد مورد مال يا وجه يهياجرا اجراء از پس ولي بكند خود االرث سهم در را خود مورث يهياجرا تعقيب يا صدور درخواست

 .بود خواهد مالياتي حساب مفاصا و وراثت حصر گواهي ارائه به موكول ورثهه ب آن تسليم و ميشود سپرده ثبت اداره

 مدت انقضاء تاريخ ذكر و بستانكار قيد با) اليه منتقل يا اصلي بدهكار از اعم( استراد حق دارنده گاه هر  وثيقه اسناد در  -9ماده 

 .گردد تعقيب و صادر اليه منتقل آخرين عليه بايد يهياجرا كند واگذار را خود استراد حق بستانكار رضاي جلب با اسناد

 تنظيم 51 ماه دي مصوب ثبت قانون اصالحي قانون از قبل كه سندي وثيقه اعتباره ب مديون كه متمم سند مورد در -10ماده 

 رسمي اسناد مفاد اجراي نامه ينيآ تابع يياجرا عمليات و يهياجرا صدور دارد مي دريافت بستانكار همان از جديدي وام گرديده

 .ميباشد 1322 سال مصوب

 بدوي حكم و باشد شده انجام يياجرا اقدامات و ابالغ اوه ب و صادر متعهد ورشكستگي اعالم از قبل يهياجرا گاه هر -11ماده 

 .نيست قبلي شده انجام قانوني عمليات تجديد به نيازي ،شود قطعي حكم اين و فسخ ورشكستگي

 .شد نخواهد صادر يهياجرا اقساطي قبوض شدن گم ادعاي با -12ماده 

 .كند ثبت مخصوص دفتر در وصول تاريخ ترتيب به را واصله هاي يهياجرا بايد ثبت اجراي -13ماده 

 ابالغ ـ دوم فصل

 در و تنظيم آن براي پرونده و وارد الزمه دفاتر در آنرا بايد نامه ينيآ اين 13 ماده رعايت با يهياجرا وصول از پس اجراء -14ماده 

 .كند تسليم مأموره ب ابالغ براي و نوشته آن در اجراء مأمور نام باشد يهياجرا صدور محل قيم متعهد كه صورتي

 



 نبودن صورت در و است آنجا مقيم متعهد كه محلي ثبته ب ساعت 24 ظرف در يياجرا برگهاي باشد ديگر حوزه مقيم متعهد اگر

 تا گردد مي تسليم دهبان يا و دهدار به يا و شود مي ارسال ژاندارمري يا بخشداري يا شهرباني يا دادگستري ادارهه ب محل در ثبت

 مقررات طبق كه شود مي ارسال خارجه امور وزاته ب ثبت كل ادارة دفتر بوسيله بيگانه كشورهاي در مقيمين مورد در و شود ابالغ

 .نمايند ابالغ

 در و تسليم متعهد شخصه ب آنرا از نسخه يك يهياجرا اوراق دريافت زمان از ساعت 48 ظرف است مكلف اجرا مأمور -15ماده 

 كتباً و شخصاً را مراتب مأمور كند امتناع يهياجرا امضاء يا تروي از متعهد اگر .بگيرد رسيد حروف تمام با تاريخ ذكر با ديگر نسخه

 ظاهري سن و ساكن محل آن در كه او خادمان يا كسان از يكيه ب باشد نداشته حضور اقمتگاه در متعهد اگر كرد خواهد گواهي

 دارد مي دريافت را برگ كه شخصي و متعهد بين اينكه بر مشروط ميكند ابالغ باشد كافي يهياجرا برگ اهميت تميز براي او

 و شود منعكس اوراق ساير و يياجرا برگ ذيل در بايد آنها انگشت اثر باشند سواد بي برده نام اشخاص اگر. نباشد تمنفع تعارض

 محل در اشخاص اين گاه هر و نمود خواهند خود مسئوليت با را نكته اين اين مأمور بدهند رسيد نتوانند جهات از جهتيه ب گاه هر

 .بنويسد ديگر نسخه در را مراتب و كند الصاق  متعهد اقامتگاه به را يهياجرا بايد مأمور ندهند رسيد يا نباشند

 انحالل صورت در و شود مي ابالغ فوق مذكور بترتيب امضاء حق دارنده يا شركت مديره ب يياجرا اوراق شركتها مورد در ـ الف

 خواهد گواهي كتباً و شخصاً را مراتب مأمور امضاء يا رؤيت از امتناع صورت در. ميشود ابالغ تصفيه مديران يا مديره ب شركت

 شركت محله ب يياجرا اوراق از نسخه يك ماده صدر در مقرر ترتيبه ب مزبور اشخاص امتناع يا حضور عدم صورت در و كرد

 .شد خواهد الصاق 

 مستقيماً يياجرا اوراق شهرداريها و عمومي مؤسسات و دولته ب وابسته سازمانهاي و دولتي ادارات و ها وزارتخانه مورد در ـ ب

 روز ده گذشت از پس صورت اين در .ميشود فرستاده شهرداري يا مؤسسه يا سازمان يا اداره يا وزارتخانه مسئول براي پست وسيله

 .ستا محسوب شده ابالغ يهياجرا مدني دادرسي نامه ينيآ در مقرر مواد رعايت با پست به يياجرا اوراق تسليم تاريخ از

 مقررات وفق محل همان در يهياجرا باشد شده معين شهرداري يا و آنه ب وابسته سازمانهاي يا دولتي اداره ،سند اقامت محل اگر ـ ج

 .ميشود ابالغ

 او عليه و له يياجرا عمليات يا و ميشود ابالغ اوه ب اوراق و اخطارات ساير يا يهياجرا اوراق كه كسي با نبايد اجراء مأمور ـ 1 تبصره

 پرونده يا و منفعت تعارض نظر مورد شخص و او بين ما و داشته دوم طبقه از سوم درجه تا نسبي يا سببي قرابت شود مي انجام

 ييجنا در و سال دو از بيش جنحه در و بوده مطرح سابقاً ييجزا دعوي آنكه يا و باشد مطرح مدني و ييجزا دعوي يا و اجرائي

 .باشد نگذشته آن ختم تاريخ از سال پنج از بيش

 و محل و دارد متعهد با سمتي چه اينكه و شده ابالغ اوه ب يهياجرا كه را كسي مشخصات و نام بايد ابالغ و اجراء مأمورين ـ 2 تبصره

 اي نسخه در حروف تمام با و خوانا عبارت و ثابت جوهر با خود مشخصات نام و سال و ماه و روز و ساعت تعيين با را ابالغ تاريخ

 .كنند امضاء و بنويسند نمود خواهند تسليم اجراء شعبه ب كه

 تسليم اجراء يا خانه دفتره ب مينمايد معرفي خود جديد اقامتگاه بعنوان كه محلي در را خود اقامت دليل است مكلف متعهد -16ماده 

 گواهي يا باشد داشته متگاهااق تغيير بر داللت كه رسمي سند قبيل از كتبي دليل به متكي كه اظهاراتي به .كند دريافت رسيد و

 اثر ترتيب نباشد كشور خارج در ايران سياسي مأمورين يا كنسولگري و كشور داخل در محل كدخداي يا ژاندارمري يا شهرباني

 .شد نخواهد داده



 از مزبور محل جهاتيه ب يا و نباشد واقع با موافق گرديده تعيين كه محلي يا نشده تعيين سند در متعهد اقامت محل گاه هر -17ماده 

 محل در اگر و محل الانتشار كثير هاي روزنامه از يكي در ساعت 24 ظرف اخطاريه يا يهياجرا نشود شناخته اساساً يا و رفته بين

 كه شود تصريح بايد مزبور آگهي در و شد خواهد آگهي مرتبه يك فقط محل ترين نزديك االنتشار كثير روزنامه در نباشد روزنامه

 در شد نخواهد منتشر ديگري آگهي مزايده آگهي جزء و يافت خواهد جريان ياجراي عمليات آگهي انتشار از پس روز ده ظرف

 .شد خواهد واقعي ابالغ مقررات طبق يهياجرا نمايد معرفي را متعهد متعهدله كه صورتيكه

 مورث اقامتگاه در يهياجرا آيد بعمل ورثه عليه يهياجرا صدور درخواست و شود فوت يهياجرا صدور از قبل متعهد گاه هر -18ماده 

 ابالغ مزبور نحوه ب كه كسي يا نگردد ميسر آنان از يك هر  به مزبور محل در واقعي ابالغ صوتيكه در.گردد مي واقعي ابالغ آنه ب

 گردد ميسر واقعي ابالغ كه ترتيبيه ب را او اقامتگاه نتواند نيز متعهدله و ندارد اعالم را خود اقامتگاه نگرديده ممكن اوه ب واقعي

 .آيد مي بعمل جرايد در درج وسيله يهياجرا ابالغ نمايد تعيين

 . بود خواهد مزبور ترتيبه ب ورثهه ب ابالغ طرز كند فوت يهياجرا صدور از پس متعهد صورتيكه در ـ تبصره

 نداشته ولي يا قيم صورتيكه در .ميشود ابالغ او قيم يا بولي يياجرا عمليات ساير و يهياجرا باشد محجور متعهد گاه هر -19ماده 

 .ميرسد محل دادستان اطالع به قيم تعيين جهت مراتب باشد

 اجراء ترتيب ـ سوم فصل

 يا بدهد خود دين پرداخت براي ترتيبي يا بگذارد اجراء بموقع را آن مفاد روز ده ظرف بايد متعهد يهياجرا ابالغ تاريخ از -20ماده 

 .گرداند ميسر را سند اجراي كه كند معرفي مالي

 مالي اگر و بدهد اجراء مسئول به را خود ييدارا جامع صورت مدت همان ظرف بايد نداند يهياجرا مفاد اجرايه ب قادر را خود اگر

 پرداخت از متمكن كه موقع هر است مكلف نبوده خود دين بپرداخت قادر مذكور مدت در كه بدهكاري. كند اعالم صريحاً ندارد

 .بپردازد آنرا گردد خود بدهي از قسمتي يا تمام

 خود طلب استيفاي و يهياجرا تعقيبه ب آيد بدست مديون از مالي وقت هر بستنكار كه شود نمي مانع ماده اين مقررات ـ تبصره

 .كند اقدام

 موضوع استيفاي جهت آن بودن بالمانع نيز و بوده دين با متناسب بايد ميشود داده نشان فروش براي كه مالي قيمت -21ماده 

 .باشد محرز جهت هر از االجراء الزم

 .باشد مؤجل مطالبات كه چند هر ندارد اشكال متعهدله قبول صورت در متعهد طرف از مطالبات معرفي  -22ماده 

 حق كننده معرفي اجراء طرف از بازداشت از پس اينصورت در كند معرفي يهياجرا اجراء براي را خود مال ميتواند ثالث -23ماده 

 امر اين بر رسمي وكالتنامه صريح داللت صورت در مالك جانب از وكالتاً ،سند مديون توسطه ب ثالث مال معرفي ندارد انصراف

 .بنمايد را بازداشت مورد مال استراد تقاضاي ندارد حق موكل مال بازداشت از پس اينصورت در ،ندارد منعي

 مشروط بود نخواهد متعهدله طرف از مديون ديگر اموال بازداشت تقاضاي از مانع ثالث يا بدهكار طرف از مال معرفي -24ماده 

 بازداشت رفع است شده بازداشت فبال كه اموالي از آن معادل بازداشت از پس صورت اين در ،باشد آسانتر آن فروش باينكه

 .شد خواهد پذيرفته مزايده آگهي انتشار از قبل تا مرتبه يك براي فقط متعهدله طرف از تقاضا اين .ميشود



 .ذينفع رضايه ب مگر كرد تبديل ديگر ماله ب را آن توان نمي باشد فروش قابل آسانيه ب مال صورتيكه در  -25ماده 

 اينصورت در بكند متعهد اموال از را خود طلب تأمين تقاضاي 20 ماده در مذكور مدت انقضاء از قبل نميتواند متعهدله -26ماده 

 .ميكند بازداشت متعهد اموال از را االجراء الزم موضوع معادل يهياجرا ابالغ از پس بالفاصله اجراء

 و مزبور يياجرا مأمور نكند تسليم آنرا متعهد ابالغ از پس روز ده تا و باشد شده صادر منقول عين تسليم بر يهياجرا اگر  -27ماده 

 در مال اينكه مگر گرفت خواهد رسيد قبض كرده تسليم متعهدله به) باشد شده صادر نيز منافع بر يهياجرا صورتيكه در( آنرا منافع

 و شود نمي آن متعرض اجراي مأمور صورت اين در كه كند مالكيت دعوي آن منافع يا عين به نسبت متصرف و بوده غير تصرف

 حكم استناده ب آن منافعه ب نسبت متصرف و بوده شده ثبت منقول غير مال تسليم بر يهياجرا اگر.كند مراجعه دادگاهه ب ميتواند متعهد

 تصرفات و حقوق رعايت با مال كند حق دعوي) باشد متعهدله برسند مقدم آن تاريخ كه( مالك از صادر رسمي سند يا اهگداد

 .كند مراجعه دادگاه به ميتواند باشد متعرض صورتيكه در متعهدله ميشود داده متعهدله تحويل رسمي سند يا حكمه ب مستند

ه ب رسمي سند موجبه ب مقدم تاريخ در را آن ،سند متعهد لكن باشد شده ثبت منقول غير عين تسليم يهياجرا موضوع اگر -28ماده 

 .كند استرداد نباشد ييقضا رسيدگي محتاج مورد صورتيكه در ثبت اجراء بوسيله را ثمن ميتواند متعهدله باشد كرده منقل ديگري

 ستون در را امر جريان تا دهد اطالع سند كننده تنظيم دفترخانه و امالك ثبت ادارهه ب را مراتب ثمن وصول از پس بايد اجراء

 .نمايد قيد دفتر ثبت مالحظات

 :است جاري هم ذيل موارد در حكم اين

 .باشد نداشته خارجي وجوه مذكور معامله مورد عين ـ الف

 ميتواند نيز معامله موضوع كسري نسبت به متعهدله صورت اين در باشد معامله مورد ميزان از كمتر مذكور معامله مورد عين ـ ب

 .نمايد ثمن استرداد درخواست

 .باشد كرده منتقل ثالثه ب را معامله مورد عين از مقداري قبال متعهد ـ ج

 .باشد شده غصب يا تلف قبض از قبل ثالث يا سند متعهد توسط يا خود به خود بعضاً يا كال معامله مورد ـ د

 امتناع تعهد انجام از متعهد و بوده ذمه در كلي مال يا نباشد دسترسي بĤن و بوده منقول معين عين يهياجرا موضوع گاه هر  -29ماده 

 مدير يا مركز در اجراء رئيس مورد اين در بخواهد را تعهد اجراء روز بهاي ميتواند متعهدله نشود يافت خارج در آن مثل يا ورزد

 بين ديگري ترتيب سند در اينكه مگر ،گرفت خواهد متعهد از و تعيين كارشناس بوسيله را مزبور بهاي مركز از خارج در ثبت

 .ميشود عمل آن طبق كه باشد شده مقرر طرفين

 نامه ينآي اين مقررات طبق است مكلف محل ثبت مدير ميشود ارجاع ديگر حوزهه ب اي حوزه از كه يهياجرا برگهاي  -30ماده 

 .كند اقدام

 مطلع اليه مرجوع ثبت اقدام نتيجه از كه مادام دهنده نيابت ثبت ميشود داده 30 ماده طبق يياجرا نيابت كه مورد هر در -31ماده 

 معرفي متعهد از را مالي متعهدله اگر ولي باشد نيابت مورد اقدامات مترصد بايد و كند تعقيب خود را يياجرا عمليات نبايد نشده

 اشكال شده معرفي مال توقيف نگرديده انجام اليه مرجوع ثبت توسط نيابت موضوع كه شود احراز دهنده نيابت ثبت براي و نمايد

 .نياورد بعمل جهت اين از اقدامي ديگر تا داد خواهد اطالع بالفاصله را مراتب اليه مرجوع ثبت صورت اين در و ندارد قانوني



 در مذكور مراجع ولي بپذيرند ييدارا ياتياجرا يا تصفيه مدير يا تصفيه اداره از يياجرا نيابت نميتوانند ثبت ادارات -32ماده 

 ادارات از را متعهد و ورشكسته هاي سپرده دريافت و مطالبات و امالك توقيف ميتوانند خود صالحيت و وظايف و مقررات حدود

 .بخواهند ثبت

 ضمانت مورد اجراء مسئول خودداري صورت در برآيد عهده از بايد ميكند ضمانت ،متعهد طلب از اجرا در كه شخصي  -33ماده 

 .كرد خواهد استيفاء مقررات برابر تعهد دادن انجام در ضامن تأخير از ناشي خسارت با را

 امثال و اشجار غرس يا جديد بناء يا ساختمان تكميل يا قنات ،بنا تعمير قبيل از تعهدي انجام براي يهياجرا كه مورادي در  -34ماده 

 هاي هزينه پرداخت يا تعهد انجامه ب الزام  را متعهد ثبت اداره ننمايد آن انجامه ب اقدام يهياجرا ابالغ از پس متعهد و شده صادر آن

 يا و داده انجام را مزبور تعهد خود هزينه ثبت اداره اطالعه ب ميتواند متعهدله نكند اقدام متعهد اگر ،مينمايد آن انجام براي الزم

 كارشناس نفر يك ثبت اداره باشد كارشناس نظره ب محتاج آن هزينه ميزان تعيين يا تعهد انجام كيفيت اگر و كند فسخ را معامله

 متعهدله از ها هزينه سايرء جز مناسبي ميزانه ب كارشناس الزحمه حق و، كرد خواهد تعيين آن هزينه يا تعهد انجام كيفيت تعيين براي

 .نمايد دريافت و مطالبه ثبت اجراي توسط متعهد از را ها هزينه  كليه دارد حق متعهدله و ميگردد دريافت ثبت اجراي توسط

 از حاكي كه بانكي فيش يا و قانوني عوارض و ماليات به راجع را شهرداري و ييدارا اداره قبوض متعهد كه مواردي در  -35ماده 

 وجوه بايد اجرا يا ثبت اداره دهد ارائه باشد او برائت بر مشعر كه را دادگاه حكم يا و باشد متعهدله بانكي حسابه ب بدهي تأديه

 .بخواهد بانك از آنرا تأييديه بانكي فيش مورد در و كند اجراء را حكم مفاد و محسوب را پرداختي

 نشده مقرر التزامي وجه تأديه تأخير براي سند در و باشد خسارت و نقد وجه تأديه االجرا الزم سند موضوع كه مواردي در -36ماده 

 ابالغ يا اظهارنامه ابالغ تاريخ از نيز را تأديه تأخير خسارت بايد ثبت اجراء يا دفترخانه المورد حسب متعهدله تقاضايه ب باشد

 .بدهد متعهدله به و دريافت متعهد از و كرده حساب سال در هزار دو صدي قرار از وصول روز تا مديون به اجرائيه

 دوازده صدي از بيش براي يهياجرا چه اگر شد نخواهد گرفته سال در هزار دو صدي از بيش سند در مقرر التزامي وجه ـ 1 تبصره

 .باشد شده صادر

 تاريخ از تأخير خسارت كه باشد مواردي از صورتيكه در ،ميشود ابالغ روزنامه در اگهي بوسيله كه ييها يهياجراه ب نسبت ـ 2 تبصره

 .شد خواهد دريافت خسارت آگهي آخرين تاريخ از ،ميگردد تعلق ابالغ

 از يهياجرا صدور از بعد كه نامه اظهار ابالغ تاريخ از خسارت بخواهد خسارت يياجرا عمليات اثناء در متعهدله گاه هر ـ 3 تبصره

 اين در و كند مطالعه ثبت اجراي طريق از را خسارت مورد اين در ميتواند متعهدله .ميگيرد تعلق شده ابالغ و صادر دفترخانه طريق

 .گرفت خواهد تعلق كرد خواهد ابالغ متعهد به اجراء شعبه كه اي اخطاريه ابالغ تاريخ از خسارت صورت

 معين دوازده صدي از كمتر ديركرد خسارت ميزان رسمي سند مدلول يا و خاص قوانين و مقررات برابر كه مورد هر در  -37ماده 

 .شد خواهد احتساب مقرر مأخذه ب خسارت ،باشد شده

 اداره ،نشود داده ترتيبي سند در انجام تأخير خسارته ب راجع صورتيكه در باشد ذمه در كلي عين معامله مورد هرگاه  -38ماده 

 .كند مراجعه صالح دادگاهه ب ميتوانند ذينفع و ندارد تعهد انجام تأخير خسارت وصول در تكليفي ثبت



 ولي باشد نمي تعهد اجراء مطالبه مانع التزام وجه مطالبه باشد شده معين التزام وجه ،تعهد انجام تأخير براي سند در هرگاه  -39ماده 

 .كند مطالبه را دو آن از يكي ميتواند فقط متعهدله باشد شده مقرر تعهد انجام عدم براي التزام  وجه اگر

 حداكثر و طرفين بين منعقده قرارداد طبق وصول مرحله تا يياجرا اقدامات تمام در دخالت صورت در وكيل الوكاله حق -40ماده 

 اسناد مورد در و است وصول و مطالبه قابل ذينفع تقاضاي صورت در وكالت قانون نامه ينيآ اصالحي 14 ماده در مصرح ميزان تا

 .بود خواهد نيز الوكاله حق جوابگوي وثيقه مورد همان  وثيقه

 .ميگيرد تعلق) 3 ماده تبصره ذيل رعايت با( تأخير خسارت هم نقد وجه صداق و بها بهره و بها اجاره به ـ الف   - 41ماده 

 .بپردازد نيز را يياجرا عمليات توقيف يا توقف ايام تأخير خسارت بايد متعهد ـ ب

ه ب رسيد مقابل در را سپرده قبض ،بايد متعهد ميشود سپرده ملي بانك يا دادگستري يا ثبت صندوقه ب دين كه مواردي در - 42ماده 

 تعلق تأخير خسارت دفترخانهه ب قبض سپردن تاريخ از و كند اخطار بستانكار به را مراتب ،بايد دفترخانه ،بسپارد مربوطه دفترخانه

 .گيرد نمي

 اجوري يا بهره تعيين 18/10/1351 مصوب امالك و اسناد ثبت قانون اصالح قانون  34 ماده 5 تبصره ذيل مورد در - 43ماده 

 توافق دوازده صدي ميزان تا تأديه تأخير خسارت تعيين درباره معامله طرفين كه نيست اين از مانع سند در هزار دو صدي از كمتر

 .ميشود عمل مزبور تبصره به داد قرار سكوت صورت در كنند

 تمليك و ثبت قانون اصالحي قانون 34 مادة يهياجرا صدور از مانع اصل از قسمتي يا خسارت به نسبت مديون ذمه ابراء  -44ماده 

 مديون به است كرده ابراء كه را آنچه معادل كه كند تملك را وثيقه مورد تمام ميتواند وقتي نيدا ولي شود نمي وثيقه مورد تمام

 .بسپرد ثبت صندوق به مقررات رعايت با يا و بپردازد

 اينكه مگر گيرد نمي تعلق تأخير خسارت ميشود ساقط او تعهد و خارج او مالكيت از متعهد مال كه مزايده تحقق از بعد -45ماده 

 را تأديه روز تا خسارت بايد صورت اين در كه گردد انتقال سند صدور مانع متفرعات و اصل دادن با بخواهد مقررات طبق متعهد

 .بدهد نيز

 ينيآ اين مقررات طبق قانوني هاي هزينه ساير و اموال بازداشت هزينه و الحفاظه حق و كارشناس دستمزد و آگهي هزينه -46ماده 

 .ميشود وصول دين اصل مانند نامه

 منقول اموال بازداشت- چهارم فصل

 كه محلي مگر. نيست مال بازداشت مانع ،متعهد نبودن حاضر ميگيرد صورت متعهدله تقاضايه ب متعهد اموال بازداشت  -47ماده 

 بازداشت مال و باشد باز دادسرا نماينده حضور با بايد ورزند امتناع آن گشودن از او كسان يا متعهد و باشد بسته است آن در مال

 .شود

 هزار  پنجاه از بيش الظاهر حسب شده معرفي اموال يا مال و باشد داشته ارزش ريال 50000 مفترعات و دين كه صورتي در -48ماده 

 اين غير در .كرد خواهد بازداشت مديون اموال از ارزياب نظر بدون اجراء مأمور باشد نداسته ارزش اجراء مأمور تشخيص به ريال

 اضافه عشر دو تا يك و طلب معادل متعهد اموال از و كرد خواهد جلب را ارزياب نظر اموال بازداشت موقع در اجرا مأمور صورت

 .ميشود بازداشت آن تمام باشد فوق مذكور ميزان از بيش و تجزيه قابل غير بازداشت مورد مال اگر كند مي بازداشت



 در.ميگردد نقل محفوظي بجاي لزوم صورت در ميشود بازداشت هست  كه ييجا همان در شود بازداشت بايد كه اموالي -49ماده 

 اجراء أمورا مب او انتخاب حافظ انتخاب در متعهدله توافق عدم صورت در.شود سپرده حافظ به شده بازداشت مال بايد حال هر

 .است

 در حافظ بعنوان مال قبول از پس بازداشت به او اعتراضه ب ميكند دريافت حافظ بعنوان را شده بازداشت مال كسيكه -50ماده 

 .شد نخواهد داده اثر ترتيب ثبت ادارات

 را مال حفاظت تعهد ديگر جايه ب برداشت مورد مال نقل بدون المقدور حتي و باشد داشته ييدارا امكان بقدر بايد حافظ -51ماده 

 .بكند

 مسئول متضامناً حافظ با كند تقصير امينه ب راجع ديگر شرايط و امانت طيشرا واجد حافظ انتخاب در اگر اجراء مأمور ـ تبصره

 .بود خواهد

 :بسپارد زير اشخاصه ب را شده بازداشت اموال طرفين كتبي تراضي بدون تواند نمي اجراء مأمور  -52ماده 

 .سوم درجه تا خود اقرباي و اقوامه ب ـ الف

 يا مخدومه ب و دارند سود درجه تا سببي يا نسبي قرابت متعهدله يا متعهد با كه اشخاصيه ب آنان همسر و متعهد و متعهدلهه ب ـ ب

 .نشود پيدا شده بازداشت اموال حفظ براي ديگري شخص اينكه مگر آنان خدمه

 آنان صدور صحت قبض ذيل در و ميگيرد رسيد قبض داده حافظ به را شده بازداشت اموال صورت رونوشت اجرا مأمور -53ماده 

 .ميدهد آنانه ب را اموال صورت از شده گواهي رونوشت متعهدله يا متعهد ياجرا مأمور .ميكند تصديق را

 تناسب تشخيص .دارد بازداشت مورد مال ارزش با متناسب را) غيره و محل كرايه از اعم( الحفاظه حق مطالبه حق حافظ -54ماده 

 احراز ثالث شخصه ب حفاظت مورد مال تعلق اگر و ثبت رئيس با شهرستانها در و اجراء رئيس يا حراج مركز رئيس با تهران در

 .است كننده معرفي عهدةه ب الحفاظه حق پرداخت شود

 مركز نباشد حفاظت ادامةه ب راضي هم حافظ و ورزد امتناع آن دريافت از مال صاحب و يابد پايان يياجرا عمليات اگر -55ماده 

 .كند مي ايداع آن مالك نامه ب ثبت صندوق در را ثمن و كرده آن فروشه ب اقدام شهرستانها در ثبت رئيس و تهران در حراج

 در و است ضامن تقصير يا امتناع صورت در دهد تحويل را آن بايد ثبت اداره طرف از مال مطالبه صورت در حافظ -56ماده 

 .كرد خواهد استيفاء حافظ ييدارا از را شده بازداشت مال معادل ثبت اداره و است اصلي مديون حكم

 است ضامن تقصير يا امتناع صورت در دهد تحويل را آن بايد ثبت اداره طرف از مال مطالبه صورت در حافظ  -56اصالحيه  ماده 

 .كرد خواهد استيفاء حافظ ييدارا از را شده بازداشت مال معادل ثبت اداره و است اصلي مديون حكم در و

 مستلزم حفاظت گاه هر .بدهد هم آنرا حساب و كند حفظ را آنها بايد حافظ باشد داشته منافع شده بازداشت مال گاه هر -57ماده 

ه ب يا كند احتساب ثبت ادارهه ب مدارك تسليم با و داده خود مال از ميتواند حافظ باشد ثبت اداره از اذن كسب از قبل فوري هزينه

 .كند مابقي نگهداري صرف را حفاظت مورد مال از قسمتي اجراء رئيس تأييد و اطالع و خود تشخيص



 متعهد از را هزينه اين نتوان كه مورد هر در است متعهد عهدهه ب متعهد بدهي تأديه روز تا مال حفاظت و بازداشت هزينه -58ماده 

 به و وصول يهياجرا همان بموجب نيز مزبور هزينه طلب وصول يا و اموال فروش از پس و بدهد آنرا بايد متعهدله كرد وصول

 .ميشود داده متعهدله

 نتوان كه موردي هر در است متعهد بعهده حراج حق و بدهي تأديه روز تا عشر نيم و حفاظت و بازداشت هزينه -58اصالحيه ماده 

 يهياجرا همان موجب به طلب وصول يا و اموال فروش از پس و پرداخت آنرا بايد متعهدله كرد وصول متعهد از را ها هزينه اين

 .شود داده متعهدله به و وصول

 صورت اموال بقيه از بايد باشند بيغا او كسان يا متعهد و نمايند بازداشت را متعهد مال از قسمتي بخواهند صورتيكه در  -59ماده 

 خارج است آنجا در متعهد ديگر اموال كه محلي از را شده بازداشت مال بخواهند اگر نيز و برداشته مشخصات كليمه قيد با جامعي

 .كند معرفي اجراء به متعهد ساير حفاظت براي را معتبري شخص متعهدله بايد كنند

 و فروخته مزايدهه ب و آگهي صدور بدون فوراً آيد مي بدست كه بتدريج بايد و است ممنوع شدني ضايع اموال بازداشت -60ماده 

 .ندارد ضرورت نامه ينيآ اين 156 ماده مقررات رعايت مورد اين در شود برداري صورت

 .است جايز منافع بازداشت  -61ماده 

 ثبت ادارهه ب مراتب صورت اين در است جايز منافع يا سرقفلي از اعم منقول غير مال به نسبت مديون حقوق بازداشت -62ماده 

 .ميگردد اعالم مربوط رسمي اسناد دفاتره ب آن ابالغ و بازداشت دفتر در ثبت جهت محل

 گاه هر اينصورت در گردد بازداشت ذينفع شود يافت متعهد از ديگري مال اگر كه نيست اين از مانع حقوق بازداشت  -63ماده 

 .شد خواهد بازداشت رفع حقوق از باشد بستانكار طلب معادل شده بازداشت مال

ه ب نسبت است گرفته صورت مقدم تاريخ در بازداشت او نفعه ب آنكه كند صادر يهياجرا نفر يك عليه بستانكار چند هرگاه -64ماده 

 .دارد تقدم حق بازداشت مورد از طلب وصول

 از پس باشد نگرفته صورت بستانكاران از هيچيك نفعه ب بازداشت ولي شده صادر متعهد عليه متعدد هاي يهياجرا اگر ـ تبصره

 .ميشود قسمت آنان طلب نسبته ب اند كرده صادر يهياجرا بازداشت تاريخ تا كه بستانكاراني بين بازداشت مورد مال بازداشت

 .ندارد اعتبار ثالثه ب نسبت آن تبصره 64 ماده در مذكور ترتيب خالف بر خصوصي قرارداد  -65ماده 

 مراجع ساير از يا و ثبت و دادگاه اجراء يا باشند شده صادر ثبت از متعدد هاي يهياجرا كه كند نمي فرق 65 ماده مورد در -66ماده 

 .دارند را مديون مال توقيف حق كه قانوني

 اينصورت در .است جايز مذكور ثالث نزد طلب آن بازداشت باشد داشته وثيقه با طلب ثالثي از اي ذمه سند مديون هرگاه -67ماده 

 .كرد خواهد استفاده وثيقه اسناد مقررات طبق وثيقه دارنده حقوق از و شده وثيقه با طلبكار مقام قائم كننده بازداشت

 اينكه مگر است جايز حسبي امور قانون 226 ماده رعايت با ورثه اموال بازداشت متوفي ورثه عليه اي ذمه اسناد اجراء در -68ماده 

 .باشد شده انجام و محرز حسبي امور قانون 250 و 249 مادتين رعايت با تركه رد و باشد كرده رد را تركه وراث

 



 :شود نمي بازداشت و است دين مستثنيات از زير اشياء و اموال  -69ماده 

 .او النفقه واجب اشخاص و متعهد نياز با متناسب مسكن ـ1

 .است الزم او النفقه واجب اشخاص و متعهد حوائج رفع براي كه اثاثي و اسباب اشياء، لباس، ـ2

 .او عائله و متعهد ماهه  سه احتياج قدر به موجود آذوقه ـ3

 .آنان النفقه واجب اشخاص و خود معاش امرار با متناسب كشاورزان و وران  پيشه كسبه، كار ابزار و وسايل ـ4

 .متعهد شأن با متناسب و موردنياز نقليه وسيله ـ 5

 .باشد مي توقيف غيرقابل خاص، قوانين موجب به كه اشيايي و اموال ساير ـ 6

 .شود مي استيفاء چيزي، استثناء بدون او از مانده بجا اموال ازكليه ديون متعهد، فوت درصورت  ـ1تبصره

 با محل ثبت رئيس الذكر، فوق اشخاص نياز با موصوف اشياء و اموال بودن متناسب به نسبت اختالف بروز صورت در ـ2تبصره

 .خواهدكرد تصميم اتخاذ 229 ماده مطابق محل، عرف و متعهد خاص وضعيت به توجه

كه  مفاد مصوبه اخير ذيال درج رياست قوه قضاييه لغو گرديده  1/6/1377مورخ  5730/7/1به موجب مصوبه شماره   -3تبصره 

 .شودمي

فتاوي مشهور فقهاي عظام،   1355آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا مصوب تير ماه  69ماده ) ه(نظر به اينكه برابر بند 

الحاقي به بند  3مسكن مورد نياز و متناسب بدهكار و عائله او از مستثنيات دين بوده و قابل بازداشت نمي باشد و نظر به اينكه تبصره 

 :آيين نامه كه مقرر مي دارد 49ماده ) ه(

مايد در اين صورتي كه بستانكار همسر مديون بوده و بابت وصول مهريه درخواست بازداشت محل سكونت مديون را بن در(

 .)صورت تا نصف از مالكيت مديون بازداشت مي شود

و در  صورتي كه واحدهاي . مرقوم اعالم مي گردد 3و مغاير با فتاوي مشهور مي باشد لذا لغو تبصره ) ه(مخالف حكم كلي بند 

يات اجرايي به پايان نرسيده باشد مسكن مورد نياز و متناسب بدهكار را توقيف نموده و عمل) ه(بند  3اجراي ثبت در اجراي تبصره 

 . آيين نامه ادامه دهند 69ماده ) ه(مكلفند بالفاصله از آن رفع توقيف نموده و عمليات اجرايي را با لحاظ بند 

 است ممنوع كند مي مالكيت ادعاي آنه ب نسبت متصرف و است غير تصرف در كه منقول مال بازداشت  -70ماده 

 در و شود  نوشته  شده  بازداشت اشيا  كليه  توصيف و  اسامي  آن در  كه شود  مرتب  صورتي بايد  اموال  بازداشت از  قبل  -71ماده 

 قيد  مجلس  صورت در باشد  معين آنها عيار  هرگاه  آالت  نقره و طال مورد در و شود  معين اشيا عدد و  وزن و  كيل  لزوم  موقع

 و تصوير در ، طبع  تاريخ و  مصنف و  كتاب  اسم  كتب در ،شود مي  معين آنها  اسامي و  صفات و  اندازه و عدد جواهر در و گردد مي

 در ،شود مي  تصريح  عدل تعداد  التجاره  مال  نوع در ،باشد  معلوم اگر  نقاش  اسم و آنها  عرض و  طول و  پرده  موضوع  نقاشي  هاي پرده

 يا نو ءاشيا ريز  صورت در  همچنين و شود مي  معين  مجلس  صورت در آنها  نوع و  اصلي  قيمت و عدد  قيمتي  كاغذهاي و  سهام

 .گردد قيد بايد آنها  بودن  مستعمل



 .برسد اجرا مامور مهر  به و  شده  كشيده  قيطان بايد  صورت و شود  نوشته  حروف  تمام با بايد  وزن و  كيل و عدد ـ 1  تبصره

 و  تراشيدن. رسد مي اجرا مامور امضا  به و  تصريح  صورت آخر در آيد  عمل  به  اشتباهي و سهو اشيا ريز  صورت در اگر ـ 2  تبصره

 . است  ممنوع سطرها  بين  نوشتن و  كردن  پاك

 شد خواهد  تنظيم شود  تهيه بايد  كه  چاپي  برگهاي  روي  مجلس  صورت المقدور  حتي ـ 3  تبصره

 : است  ذيل  ارقام  جمع  احتمالي مازاد  محاسبه ماخذ.  است  بازداشت  قابل  شده  توقيف يا  وثيقه مورد  مال  احتمالي مازاد -72ماده 

 . مربوطه  مقررات ساير و  ثبت  قانون 34  ماده  رعايت با تاخير  خسارت و  طلب  اصل ـ  الف

 .) حراج  ماليات(  حراج  حق ـ  ب

 .) االجرا  حق( عشر  نيم ـ  ج

 .)باشد  شده مقرر اگر(  التزام  وجه دـ

 . افتاده  عقب اجور ـ ه

 .باشد سند در مذكور قرارداد جز اگر  الوكاله  حق ـ و

  اين  مقررات برابر و  پرداخته)  است  شده  توقيف او  طلب  مقابل در  ملك  اصل  كه  كسي و(  وثيقه با بستانكار  كه  هايي  هزينه ساير ـ ز

 .دارد متعهد از را  آن  وصول  حق  نامه  آيين

 را اظهار  چگونگي و  مدعي  اسم اجرا مامور نمايند  حقي اظهار  ثالث  اشخاص شود مي  بازداشت  كه  اشيايي  به  نسبت  هرگاه -73ماده 

 .كند مي قيد

 و رسد مي نيز آنها  امضاي  به اشيا ريز  صورت باشند حاضر  گواهان و دادسرا  نماينده يا متعهد و  متعهدله  كه  مواردي در -74ماده 

 .گردد مي قيد  جلسه  صورت در  مراتب نمايند امضا از  امتناع  هرگاه

 اجرا مامور نمايند اظهار اجرا مامور  به  شده  تنظيم  صورت  باب در را خود  ايرادات توانند مي  قبل  ماده در مذكور  اشخاص ـ 75  ماده

 .نمايد مي قيد  مجلس  صورت در  آن  قبول و رد  جهات با را  اظهارات  آن

 در اشيا  هرگاه و نمايد مي  موم و مهر و  بسته را  آن  مدخل اجرا مامور باشد  معين و  محفوظ  جاي در  منقول  اموال  هرگاه ـ 76  ماده

 مامور مهر  پهلوي توانند مي نيز متعهد و  متعهدله كند، مي مهر و  كرده  الصاق  كاغذي اشيا از  كدام هر  به نباشد  معيني و  محفوظ  جاي

 .نمايند مهر را اجرا

 بايد را مزبور اشيا  غيره و  پشمي  هاي  پارچه و  فرش  قبيل از شود اشيا از  بعضي فساد  باعث  بازداشت  مدت  طول  گاه هر ـ 77  ماده

 .نمود  مراقبت و  سركشي  بتوان  كه نمايند  بازداشت  طوري  كرده جدا

 مامور  اقدامات از  شكايت  حق ديگر ننمايد  ايرادي و باشد حاضر  بازداشت  عمليات  موقع  كه متعهد و  متعهدله از  يك هر ـ 78  ماده

 . نخواهدداشت را اجرا



  زنانه  استعمال مورد عادتا  كه  آنچه  البيت  اثاث از نمايند مي  زندگي  خانه  يك در  كه باشد  زوجين از  يكي متعهد  هرگاه ـ 79  ماده

  اينكه مگر شد خواهد  محسوب  زوجين  بين  مشترك  مابقي و شوهر  ملك  است  مردانه  استعمال مورد عادتا  آنچه و  زن  ملك  است

 .شود  ثابت  فوق  ترتيب  خالف

  فرض  تساوي نحو  به  آنان  بين  شركت باشد  مشاع ديگر  اشخاص يا  شخص و متعهد  بين شود مي  بازداشت  كه  مالي  هرگاه ـ 80  ماده

 .شود  ثابت  آن  خالف  اينكه مگر شود مي

  ثالث  شخص نزد  اموال  بازداشت ـ  پنجم  فصل

 با  كه  اي اندازه تا  وجوه و  اموال  آن  است  ثالثي  شخص نزد متعهد  منقول  اموال يا نقد  وجه  كه نمايد اظهار  متعهدله  هرگاه ـ 81  ماده

  ثاني  نسخه در و  ابالغ متعهد و  ثالث  شخص  به  نامه  بازداشت و شود مي  بازداشت كند  برابري  اجرايي  هاي  هزينه ساير و متعهد  دين

 . موجل يا باشد  حال او  دين  اينكه از  اعم و  حقوقي يا باشد  حقيقي  شخص  ثالث  شخص  اينكه از  اعم شود مي  گرفته رسيد

  صورت  ثبت  سازمان  دبيرخانه  طريق از  نامه  بازداشت  ارسال باشد  داشته  سياسي  مصونيت  قبل  ماده در مذكور  ثالث  هرگاه ـ 82  ماده

 . خواهدگرفت

  معادل اال و بدهد  آن  صاحب  به را  شده  بازداشت  اموال يا  وجه  كه كند مي  ملزم را او  ثالث  شخص  به  نامه  بازداشت  ابالغ ـ 83  ماده

 .شود قيد بايد  نامه  بازداشت در  نكته  اين كرد خواهد  وصول او از  ثبت  اداره را  اموال  آن  قيمت يا  وجه  آن

 و  سپرده  ثبت  صندوق  به را  آن بايد مزبور  شخص باشد  حال  طلب يا نقد  وجه  ثالث  شخص نزد  شده  بازداشت  مال  هرگاه ـ 84  ماده

 او  حوزه در اجرا  عمليات  كه  ثبت مدير نمايد رسيد  دادن از  امتناع  است  شده صادر او  عليه بر  اجراييه  كه  كسي اگر و. بگيرد رسيد

 .بود خواهد  ثالث  شخص  برائت سند رسيد  اين و  داده رسيد يدآ مي  عمل  به

 او  اموال  بازداشت ورزد  امتناع  آن  تاديه از  است  شده  بازداشت او نزد متعهد  حال  طلب يا  مال  كه  ثالثي  شخص  هرگاه ـ 85  ماده

 .بود خواهد  نامه آيين  اين  مقررات  مطابق

  ابالغ  تاريخ از روز  پنج  ظرف بايد باشد  ديگري  منقول  اموال يا نقد  وجه از  قسمتي يا  تمام وجود منكر  ثالث  شخص  هرگاه ـ 86  ماده

  آن  ثبت  اداره و بود خواهد  مال  تسليم يا و  وجه  پرداخت  مسوول اال و دهد  اطالع  ثبت مدير  رابه  مراتب او  شخص  به  نامه  بازداشت

 . گرفت خواهد او از را  مال  آن يا و  وصول را  وجه

 از بعد  فوق  ماده در مقرر  مدت  ظرف در و باشد خود نزد متعهد  طلب يا  مال وجود منكر  ثالث  شخص  كه  صورتي در ـ 87  ماده

  طلب يا  مال و  وجه وجود  اثبات  براي تواند مي  متعهدله و شود مي  متوقف او  به  نسبت  اجرايي  عمليات دهد  اطالع  نامه  بازداشت  ابالغ

 .بخواهد را خود  طلب استيفا متعهد ديگر  اموال از يا و كند  مراجعه  صالح  دادگاه  به  بوده  آن منكر  كه  ثالثي  شخص نزد

 از  مانع  ثالث  شخص انكار  صرف باشد محرز  رسمي سند  موجب  به  ثالث  شخص نزد  طلب يا  مال وجود  كه  مواردي در ـ  تبصره

 . نيست او  به  نسبت  اجرايي  تعقيب

 مستاجر نزد متعهد  به  متعلق  منقول غير يا  منقول  اموال  االجاره  مال  كه  است  الرعايه  الزم نيز  صورتي در  فوق مواد  مقررات ـ 88  ماده

  نگاهداري اگر و گردد  تاديه  مشاراليه  به  متعهدله  طلب  استهالك تا شود مي  وصول  تدريج  به  كه  وجوهي بايد  صورت  اين در باشد

 .گردد  ايداع  معتبري  بانك در يا و اسناد  ثبت  صندوق در بايد باشد  الزم مزبور  وجوه  موقت



 . است  ممنوع هستند  جنگ در  كه  نظامياني  مزاياي و  حقوق و  دولت  مامورين  مسافرت  هزينه  بازداشت ـ 89  ماده

  صورتي در باشد  الزم گيرد مي  عمومي  وجوه از متعهد  كه  دستمزدي و مزايا و  حقوق  بازداشت  هرگاه  ذيل موارد در جز ـ 90  ماده

 :كرد  بازداشت  توان مي را  ثلث  يك اال و  ربع باشد  النفقه واجب  كسان  داراي  كه

 .26/12/1337  مصوب كار  قانون 24  ماده ـ 1

 .1346  سال  اصالحي  كشوري  استخدام  قانون 96  ماده ـ 2

 . آن  يك  تبصره و  مسلح  نيروهاي  استخدام  قانون 102  ماده ـ 3

 .7/5/1335  مصوب  ارتش  كارخانجات و كارگاهها  افزارمندان  تعاون و  بازنشستگي و  اجتماعي  هاي بيمه  قانون 15  ماده ـ 4

  ولئمس و  كارگاه  ولئمس يا  اداره  رييس  كارگاه يا  مديون  متبوع  اداره  به  نامه  بازداشت  ابالغ از  پس  قبل  ماده مورد در ـ 91  ماده

 برابر  گرنه و كند  اقدام تقاضا  طبق  شده  بازداشت  مبلغ  فرستادن و كسر در بايد) دارد  حسابداري  ولئمس  كه  موسساتي در(  حسابداري

 .)شود  نوشته  نامه  بازداشت در بايد  مراتب  اين( بود خواهد  ولئمس  مقررات

 كند مي را بدهكار  بانكي  سپرده و  حساب  موجودي از  بازداشت  تقاضاي خود  طلب  استيفاي  براي بستانكار  كه  مواردي در ـ  تبصره

  كه  نحوي  به را  حساب  شماره المقدور  حتي و بدهكار  شغل و  اقامت  محل و  شناسنامه  شماره و پدر  اسم و  خانوادگي نام ، نام  بايستي

 .گردد قيد نيز  نامه  بازداشت در و كند ذكر  تقاضانامه در نشود توليد  بانك  براي  اشكالي

  منقول غير  اموال  بازداشت ـ  ششم  فصل

 اجرا مامور و يدآ مي  عمل  به  است مقرر 48 ـ47 مواد در  كه  نحوي  به مازاد و  اصل از  اعم  منقول غير  اموال  بازداشت ـ 92  ماده

 :داد خواهد  ترتيب  شده  بازداشت  اموال  براي  چاپي  نمونه  روي باشد  ذيل  مراتب  حاوي  كه  صورتي

  .اجراييه مفاد و  تاريخ ـ  الف

 .باشد  داشته اگر  ملك  شماره و  كوچه و  كوي و  بخش و  بلوك و  شهرستان در  ملك  وقوع  محل ـ  ب

 . آن  اجمالي  وتوصيف  ملك  چهارگانه حدود ـ  ج

 . ملك  تخميني  مساحت ـ د

 و  ابنيه چند بر  مشتمل يا و باشد  مسكوني  خانه  كه  صورتي در  است  قسمت چند بر  مشتمل  كه  اين  قبيل از ديگر  مشخصات ـ ه

  توضيحات و  آالت  ماشين و گاو  قبيل از  آن  متعلقات بايد  فوق  مراتب بر  عالوه باشد  مزروعي  ملك  كه صورتي در  است  متعلقات

 .شود قيد مزبور  درصورت باشد موثر  ملك  فروش  تسهيل در  كه  ديگري

  منازعه  طرف  كه شود مي  تصريح و  شده قيد  مجلس  صورت در  مراتب باشد  فيه  متنازع  ملك از  قسمتي يا حدود  هرگاه ـ 93  ماده

 ؟ است  رسيدگي  تحت كجا در و  كيست



 مورد  ملك  ثبتي  جريان و  وضعيت  صورت و  داده  اطالع  محل  ثبت و متعهد  به را  بازداشت فورا  است  مكلف اجرا ـ 94  ماده

 و)   بازداشتي دفتر(  شده  توقيف  امالك دفتر در باشد  شده  ثبت  ملك  كه  صورتي در  نامبرده  اداره بخواهد،  ثبت  اداره از را  بازداشت

  ثبتي  پرونده  محتويات و  امالك دفتر  موجب  به  ملك اگر و نمايد مي  يادداشت را  بازداشت ، امالك  ثبت دفتر  مالحظات  ستون در

  بازداشت  رفع  آن از اجرا و دهد مي  اطالع اجرا  به را  مراتب فورا  محل  ثبت نباشد محرز متعهد  به  آن  انتقال و باشد غير  به  متعلق

 .كند مي

 :شد خواهد رفتار  ذيل  شقوق  مطابق باشد  نشده  ثبت  بازداشت مورد  ملك  هرگاه ـ 95  ماده

 باشد  المالك  مجهول  اينكه يا و باشد  نشده  منتقل غير  به  رسمي سند  طبق و  شده  ثبت  تقاضاي متعهد  طرف از مزبور  ملك  هرگاه ـ 1

 .شود مي  يادداشت  ثبتي  پرونده در و قيد  بازداشتي دفتر در  بازداشت

ء جز  بازداشت مورد اساسا  اينكه يا باشد  نشده  منتقل  هم متعهد  به و  شده  ثبت  تقاضاي ديگر  كسي  طرف از  ملك  به  نسبت  هرگاه ـ 2

 .شود مي  داده  اطالع اجرا  به  مراتب نباشد  شده  گذارده  عمومي  ثبت  به  كه  نقاطي

 و  است  ممنوع  شده  بازداشت  مال  به  نسبت  مال  صاحب  طرف از  وانتقال  نقل ، مال  صاحب  به  نامه  بازداشت  ابالغ از  پس ـ 96  ماده

  آمده  عمل  به  رسمي سند با  انتقال  كه چند هر( شود نمي  داده  است  باقي  بازداشت  كه  مادام  بازداشت از بعد  انتقال  به  نسبت اثر  ترتيب

  تكليف  ذينفع  اشخاص بايد  صورت  اين در  كه  است  شده  بازداشت او  حق  حفظ  براي  مال  كه  كسي  اجازه  صورت در مگر) باشد

 .كنند  معين را  آن  رفع يا  ملك  بازداشت  ادامه

 متعهد  مالكيت  مدعي  متعهدله  اينكه ولو  است غير  مالكانه  تصرف در  كه  مديون  نام  به  نشده  ثبت  منقول غير  مال  بازداشت ـ 97  ماده

  امالكي مورد در و  است  ممنوع  نرسيده  ثبوت  به  نهايي  حكم  موجب  به ادعا  اين  كه  مادام باشد  آن  مالكيت  مدعي متعهد خود يا و

 باشد  آن  متصرف  اگرچه  ثالث  شخص  ادعاي شود، مي  شناخته متعهد  ملك  آن  موجب  به و  رسيده  ثبت  به  امالك دفتر در  كه

 .شود مي  بازداشت و  شده  شناخته متعهد  مال  ملك  آن و  نبوده  مسموع

  اينكه مگر  است  آن  منافع  بازداشت  مستلزم  است  نشده غير  نفع  به  تعهدي  آن  منافع  به  نسبت  كه  منقولي غير  مال  بازداشت ـ 98  ماده

 .شود  منعكس  مجلس  صورت در  مراتب بايد  صورت  اين در نباشد،  منفعت  بازداشت  به  حاجت

  است  ممنوع متعهد  سهم  تعيين و  برداشت  موقع تا  محصول در اجرا مامور  دخالت  مزروعي  امالك  محصول  بازداشت در ـ 99  ماده

 .نمايد  كامل  مراقبت و  نظارت  تفريط از  جلوگيري  براي بايد اجرا مامور  ولي

 اجرا مامور  اطالع با را  شده  بازداشت  منقول غير يا و  منقول  مال  بازداشت  مدت  ظرف در تواند مي متعهد زير مورد دو در ـ 100  ماده

 :بدهد  وثيقه يا بفروشد

  دراين كند  تاديه نقدا  است  شده  بازداشت  آن  استيفاي  براي  مال  كه را  مبلغي  معامله  وقوع  حين در  الاقل و قبال  كه  مواردي در ـ  الف

 .شد خواهد  بازداشت  رفع  بالفاصله اجرا  هزينه و  متعهدله  حق  استيفاي از  پس  صورت

 .متعهد خود  توسط  مال  دادن  وثيقه يا  فروش در  متعهدله  كتبي  رضايت  صورت در ـ  ب

  موافق را  منقول غير  مال  است  مكلف متعهد و ماند مي  باقي  مالك  تصرف در موقتا  بازداشت از بعد  منقول غير  مال ـ 101  ماده

 .دهد  تحويل  آن  مطابق و  گرفته  تحويل  صورت



  تابع  مربوط  مقررات ساير و  حافظ  تعيين نظر از  شده درو  محصول  بازداشت يا  منقول غير  مال  منافع  بازداشت  صورت در ـ 102  ماده

 .بود خواهد  نامه  آيين  اين  59 تا 49 مواد  حكم

  مزايده از زير موارد در نمايد  حقي اظهار)  غيرمنقول يا و  منقول از  اعم(  شده  بازداشت  مال  به  نسبت  ثالث  شخص  هرگاه ـ 103  ماده

 :شود مي  خودداري

 .كند  قبول را  ثالث  شخص  اعتراض  متعهدله  كه  درموردي ـ 1

 يا و  شده  منتقل او  به  بازداشت مورد  مال  اينكه بر  مبني كند  ارايه  بازداشت  تاريخ بر  مقدم  رسمي سند  ثالث  شخص  كه  درموردي ـ 2

 . اوست  طلب  وثيقه يا  رهن در

 معترض  طلب  بابت  ثبت  اجراي يا  دادگاه  اجراي دستور يا  تامين قرار  موجب  به  بازداشت  تاريخ از  قبل  مال  كه  صورتي در ـ 3

 .باشد  شده  توقيف 

 .كند  ارايه خود  حقانيت بر  غيرقطعي يا  قطعي از  اعم  حكمي  ثالث  شخص  هرگاه ـ 4

 .باشد  شده  وقفيت يا  ملكيت  عنوان  به  ثبت  تقاضاي  قبول  معترض از  بازداشت از  قبل  كه  صورتي در ـ 5

 .باشد  شده  تشخيص  ثبت  عالي  شوراي يا  نظارت  هيات در  طرح  قابل  موضوع  معترض  شكايت اثر بر  كه  موردي در ـ6

  ادامه موارد ساير در و شود، مي  بازداشت  رفع  مال از  قطعي  حكم وجود  صورت در 4 بند مورد در نيز و 2 و 1  بندهاي مورد در

 .بود خواهد  مربوط  مراجع در  معترض  عليه  نهايي  تصميم اتخاذ به  موكول  اجرايي  عمليات

 .بكند را متعهد ديگر  اموال  بازداشت  درخواست و  كرده صرفنظر  بازداشت مورد  مال از تواند مي  متعهدله

  ثبت  اداره يابد  تحقق  انتقال سند صدور از  قبل و  مزايده  انجام از  پس  ماده  اين در مذكور موارد از  يك هر  كه  صورتي در ـ 1  تبصره

  متعهدله يا  برنده  به  مزايده مورد  مال  گاه هر و كرد خواهد  عمل  فوق  ماده در مقرر  ترتيب  به  سپس و  ابطال را  مزايده  مجلس  صورت

 .گردد مي مسترد باشد  شده  تحويل

  عمليات  مانع او  اعتراض نكند  تطبيق  ثالث  شخص مستند  حكم يا سند مفاد با  مزايده مورد  مال  مشخصات  كه  صورتي در ـ 2  تبصره

 .نمايد  مراجعه  دادگاه  به تواند مي  ثالث  شخص و  نيست  اجرايي

  حراج از  پس  صورت  اين در كند  معرفي خود  طلب  استيفاي  براي را متعهد  نشده  ثبت  درخواست  ملك تواند مي  متعهدله ـ 104  ماده

  صورت و  آگهي در و دهد مي  انتقال سند  مزايده يا  حراج  برنده  به  ثبت  اداره  جاري  مقررات برابر  قانوني  مهلت انقضا و  مزايده يا

  انتقال مورد  تحويل  براي  تكليفي  ثبت  اداره  نشده  ثبت  درخواست  ملك مورد در  چون  كه شود مي قيد  انتقال سند و  حراج  جلسه

  غيره و  اعتراض  جهت از  آن از بعد يا و  ثبت  تقاضاي  پذيرش  حين در  است  ممكن  كه  اشكاالتي  جهت از  مسووليتي نيز و ندارد

 . داشت نخواهد آيد  پيش

  كه را  اجرايي  اقدامات  به  مربوط  هاي  هزينه  كليه بايد و كند  مراجعه  ثبت  درخواست  براي  بايستي  جاري  مقررات برابر  گيرنده  انتقال

 .شد خواهد  تعقيب  مقررات برابر  قبلي  اجرايي  پرونده و بپردازد  آمده وجود  به  ملك  توقيف  جهت از



 شود نمي  قبول متعهد  جانب از  ثبت  تقاضاي  پذيرش از  قبل  مجهول  ملك  معرفي ـ  تبصره

  ارزيابي ـ  هفتم  فصل

 تواند مي  فقط باشد  معترض 48  ماده در مذكور  ارزيابي  به  مال  كننده  معرفي  هرگاه شود مي  معرفي  مالي  كه مورد هر در ـ 105  ماده

  به  است  مكلف باشد  معترض  ارزيابي  به و حاضر  هم ديگر  طرف  هرگاه كند، اظهار را خود  اعتراض  مجلس  صورت امضا  ضمن

 .شود مي  ابالغ او  به  ثبت  اجراي  طرف از روز  سه  ظرف حداكثر  ارزيابي  مراتب حضور  عدم  صورت در نمايد  عمل نحو  همين

 .بود خواهد  يك هر  عهده  به  نصف باشند  معترض دو هر اگر و  است  معترض  عهده  به  ارزيابي  هزينه ـ 106  ماده

  قطعيت از  قبل تا تواند مي  متعهدله شود  بازداشت و  معرفي  دين  قبال در  مالي  ثالث يا متعهد  طرف از  كه مورد هر در ـ 107  ماده

  مال  صورت  اين در باشد تر آسان  مال  اين از  طلب  وصول  اينكه  به  مشروط كند  معرفي خود  طلب  استيفاي  براي  ديگري  مال  ارزيابي

 و  بازداشت  هزينه. ميايد  عمل  به  بازداشت  رفع  سابق  شده  بازداشت  اموال از  آن  ومعادل شود مي  ارزيابي و  بازداشت  شده  معرفي

 . است  متعهدله  عهده  به مجدد  ارزيابي

  اطالع با و  مراجعه اجرا  به روز  سه  ظرف حداكثر بايد  كرده  اعتراض  ارزيابي  به  مجلس  صورت امضا  ضمن  كه  معترض ـ 108  ماده

  نتيجه 105  ماده  طبق  كه  موردي در كند اخذ رسيد و  كرده اجرا  تسليم را  مربوط  قبض و  ايداع را  آن مجدد  ارزياب دستمزد  ميزان از

 از روز 5  ظرف باشد  معترض  ارزيابي  به  مخاطب  هرگاه. شود  درج مجدد  ارزياب دستمزد  ميزان  آن در بايد شود مي  ابالغ  ارزيابي

  به  كه  صورتي در. دارد  تسليم اجرا  به مجدد  ارزياب دستمزد  سپرده  قبض  كردن  پيوست با را خود  اعتراض كتبا بايد  ابالغ  تاريخ

 .شد خواهد  قطعي  ارزيابي نرسيد  اعتراض  فوق مقرر  ترتيب

 . است  مديون  عهده  به مجدد  ارزياب دستمزد  معترض  اعتراض  بودن وارد  صورت در ـ  تبصره

  سه  بين از  قرعه  به شهرستانها در  ثبت  رييس و  تهران در اجرا  رييس شود  اعتراض  نخستين  ارزياب نظر  به  كه مورد هر در ـ 109  ماده

  اعالم دارند  نظري  كارشناس رد  حيث از  چنانچه روز  سه  ظرف تا كند مي  ابالغ  طرفين  به را  مراتب و  انتخاب را نفر  يك  ارزياب نفر

 .نمايد نظر اظهار  كه شود مي اخطار  كارشناس  به  مناسب  مهلت  تعيين با نشود ابراز  نظري  حيث  اين از  كه  درصورتي دارند

 كار  ميزان و  شده  ارزيابي  مال  نوع و  ارزيابي  محل و  ارزياب  تجربي و  علمي  درجه  گرفتن نظر در با  ارزياب دستمزد ـ 110  ماده

 .شود مي  معين شهرستانها در او  مقام  قايم يا  ثبت  رييس و  تهران در اجرا  رييس  توسط

  اينكه از  اعم شود مي منتشر  مزايده  آگهي  آن  قطعيت و  ارزيابي از  پس شود  بازداشت  مالي  اي ذمه سند  اجراي در  هرگاه ـ 111  ماده

 و157 و152 مواد مفاد و منتشر 141 و 140  ماده  رعايت با  مزايده  آگهي مورد  اين در.  نه يا باشد  تجزيه  قابل  بازداشت مورد  مال

  بايستي  اموال  مزايده در اجرا  نامه  آيين 182 و175 و174 و173 و 167 و166 و165 و164و163 و162 و161 و160 و159 و158

 از نبايد  مزايده روز تا  دوم  نوبت  آگهي انتشار  فاصله و منتشر  روزنامه در روز  ده  فاصله  به  نوبت دو در  مزايده  آگهي و شود  رعايت

 .باشد كمتر روز 15

 ، بخشداري ، فرمانداري  قبيل از  عمومي  ابنيه و  مزايده مورد  محل و  ملك  وقوع  محل  به و  تهيه  الصاق  آگهي ، آگهي  اين بر  عالوه

  گذاشته  مزايده  به  ريال  ميليون 5 از كمتر  به  كه  اموالي مورد در. شود مي  الصاق اسناد  ثبت) و(  دادگستري ، انتظامي  نيروي ، شهرداري

 )25/5/1376  مصوب  اصالحي.(  است  كافي  آگهي  الصاق  فقط شود مي



 با  مراتب باشد  نشده يا  شده  منقضي  آن  مدت  خواه باشد  عادي و  رسمي سند  به مستند  بازداشت مورد  منافع  كه  صورتي در ـ 1  تبصره

 )25/5/1376  مصوب  الحاقي.(شود مي  درج  مزايده  آگهي در  اجاره  مدت آخر و  االجاره  مال ذكر

  ثبت مدير دستور  به  مزايده  مجلس  صورت  امضاي و  تنظيم از  قبل باشد 141 و 140 مواد  برخالف  مزايده  آگهي  گاه هر ـ 2  تبصره

 )25/5/1376  مصوب  الحاقي( .گردد تجديدمي  آگهي

  مزايده  كه  قيمتي  به  حراج  حق و عشر  نيم  دريافت با  مال نكند پيدا خريدار  مزايده  جلسه در  بازداشتي  مال  كه  صورتي در ـ 3  تبصره

 )25/5/1376  الحاقي.(شود مي واگذار بستانكار  به شود مي  شروع  آن از

 وثيقه در ـ هشتم فصل

 را لهممعا مورد بازداشت درخواست آن از پس يا يهياجرا الغبا حين ميتواند نكارابست باشد منقول مال وثيقه مورد اهگهر -112ماده 

 .بكند

 كليه نيز باشد نداشته را استرداد حق با معامالت و رهن عنوان و شود داه قرار ضمانت يا دين براي وثيقه مال هرگاه -113ماده 

 .بود خواهد مجري آن درباره استرداد حق با معامالت و رهني اسناد يياجرا مقررات

 ميگردد صادر المسمي اجرت وصول براي كه يهياجرا باشد شده واگذار اجارهه ب گيرنده وثيقه به وثيقه مورد منافع هرگاه -114ماده 

 .بكند را متعهد اموال ساير بازداشت درخواست تواند مي متعهدله و است اي ذمه اسناد يهياجرا مانند

 وثيقه مالك طرفيته ب بايد يياجرا عمليات ساير و يهياجرا ابالغ است اصلي مديون از غير دهنده وثيقه كه مواردي در -115ماده 

 .باشد متعسر اوه ب ابالغ اينكه مگر گردد آگاه كار جريان از تا شود ابالغ نيز مديون به بايد مراتب حال عين در بايد جريان

 سند يهياجرا صدور از قبل را مقدم بستانكار سند موضوع متفرعات و اصل مقررات مطابق كه وثيقه مازاد كننده بازداشت -116ماده 

 .بنمايد آنها متفرعات طلب دو هر مأخذه ب را يهياجرا صدور تقاضاي بايد پردازد مي مقدم

 مقدم سند و يهياجرا صدور از پس را مقدم بستانكار متفرعات و طلب تمام مقررات طبق مازاد كننده بازداشت گاه هر -117ماده 

 خواهد ادامه متفرعات و دوطلب مجموعه ب نسبت كننده بازداشت سوده ب شده تشكيل پرونده بموجب يياجرا عمليات بپردازد

 .يافت

 و مقدم بستانكار حق قيد با توانند مي كننده معامله خدمات انجام حسن وثايق و استراد حق با يا و رهني معامالت در -118ماده 

 مور مال تمام مقدم معامله فك صورت در دهد تأمين يا وثيقه ديگر وامهاي براي را معامله مورد مقدم سند انقضاي تاريخ ذكر

 واقع مقدم سند كننده تنظيم دفترخانه همان در بايد بعدي معامالت ،ميگيرد قرار تقدم ترتيبه ب بعدي بستانكاران وثيقه در معامله

 قيد نيز مقدم سند ثبت مالحضات در مازاد معامله بستانكار كامل مشخصات ذكر با را مؤخر معامله وقوع است مكلف دفتر سر ،شود

 .كند

 

 



 حق مدت انقضاء تاريخ ذكر و بستانكاران يا بستانكار حق قيد با ميتواند اليه منتقل يا اصلي بدهكار از اعم استرداد حق دارنده

 اينكه مگر گردد تعقيب و صادر اليه منتقل آخرين عليه باي يياجرا عمليات و يهياجرا اينصورت در كند واگذار را خود استرداد

 كه بوده اين طرفين بين مقرر كه كند احراز دفترخانه ،ديگر رسمي سند يا و رهني سند مندرجات از يا كند رجوع رهن از مرتهن

 صلح حق راهن كه شود شرط رهني سند در اينكه مثل اليه منتقل نه كند صادر راهن عليه يهياجرا خود طلب وصول براي مرتهن

 و يهياجرا و نبوده مؤثر مرتهنه ب نسبت بغير استرداد حق واگذاري موارد قبيل اين در كه ندارد را استرداد حق واگذاري يا و حقوق

 .شد خواهد تعقيب و صادر او مقام قائم عليه فوت صورت در و اصلي بدهكار عليه يياجرا عمليات

 مبلغ يا و گردد تمديد سند مدت شود موجب كه بستانكاران از نفر چند يا و يك و بدهكار بين سند نوع هر تنظيم ـ 1 تبصره

 .است ممنوع بعدي بستانكاران بقيه موافقت بدون يابد افزايش سند موضوع

 گذاشته حراج معرض در ملك مقدم سند يياجرا عمليات آخر ماه دو طي مؤخر همعامل بستانكار حقوق استيفاي براي ـ 2 تبصره

 يا و مديون ناحيه از حراج تقاضاي وصول عدماست  مقرر مازاد بازداشت مورد در كه است نحوي بهمان حراج عمليات ميشودـ

 .بود نخواهد حراج عمليات مانع تقاضا استرداد

 از قبل ثبت قانون اصالحي مكرر 34 ماده از استفاده با ميتواند مقدم سند مدت انقضاي از پس مؤخر معامله بستانكار ـ 3 تبصره

 نمايد ايداع يا و پرداخت را مقدم سند موضوع بدهي كليه مقدم بستانكار به ملك انتقال سند تنظيم يا و حراج طريق از مال فروش

 نامه ينيآ اين 196 ماده در مذكور بشرح ملك ثبتي پرونده در مراتب انعكاس و آگهي صدور وجه سپردن يا و پرداخت نحوه

 بابت پرداختي وجوه و مؤخر معامله بابت بستانكار طلب ازاء در را مال بودن وثيقه اجراء دستوره ب سند كننده تنظيم دفتر و ميباشد

 عبارت حراج شروع مبلغ ميزان انجام توأماً سند دو بهر نسبت يياجرا عمليات مورد اين در. ميكند قيد دفتر در مقدم بستانكار طلب

 در ،بود خواهد يياجرا حقوق و خسارت و مقدم سند متفرعات و اصل بضميه دين كننده پرداخت بستانكار طلب مجموع از

 خواهد انجام مذكور ترتيب به يياجرا عماليت موعد شدن حال از پس باشد نشده حال ،مؤخر بستانكار سند مدت صورتيكه

 .گرفت

 داده وثيقهه ب) سابق قانون زمان در( قبال كه مالي باعتبار 1351 مصوب ثبت اصالحي قانون حكومت زمان در گاه هر -119ماده 

 .است جديد قانون تابع جديد سند شود گرفته جديد وام باشد شده

 .دهند قرار جديد قانون زمان مقررات تابع را سابق سند اجراء توانند مي طرفين  ـ تبصره

 1351 مصوب ثبت اصالحي قانون حكومت زمان در دهنده وثيقه و شده تنظيم سابق قانون زمان در وثيقه سند گاه هر -120ماده 

 مگر باشد مي 1351 قانون بر سابق مقررات تابع يهياجرا صدور نظر از متمم سند اين دهد وثيقهه ب ديگري مال وثيقه تكميل براي

 است اجرا قابل الذكر اخير مقررات صورت اين در كه دهند قرار جديد مقررات تابع آنرا طرفين آنكه

 مصوب ثبت اصالحي قانون زمان در را خود حقوق شده تنظيم سابق قانون زمان در كه اي وثيقه سند بستانكار گاه هر -121ماده 

 .بود خواهد سابق مقررات تابع يياجرا نظر از صلح سند كند صلح ثالثه ب 1351

 باشد منقول غير و منقول معامله مورد گاه هر خدمات انجام حسن وثائق يا و استرداد حق با يا و رهني معامالت در -122ماده 

 ،گيرد انجام منقول غير اموال مقررات اساس بر تفكيك بدون يياجرا عمليات كه نمايند توافق سند ضمن ميتوانند داد قرار طرفين

 .است منقول غير امواله ب مقررات اساس بر يياجرا عمليات انجام در آنان توافق منزلهه ب قرارداد در طرفين سكوت



 تأخير خسارت تعيين درباره معامله طرفين از كه نيست اين از مانع ،سند در دوازده صدي از كمتر اجوري يا بهره تعيين -123ماده 

 مصوب ثبت قانون اصالحي قانون 34 ماده 5 تبصره قرارداد سكوت صورت در .نمايند تراضي و توافق دوازده صدي ميران تا تأديه

 .بود خواهد مجري 1351

 صحت باشد نداشته وجود ابالغ در نقصي اگر الزم رسيدگي با است مكلف اجراء مميز آن اعاده و يهياجرا ابالغ از بعد -124ماده 

 بعدي اقدام وقت آنها براي مورد حسب سپس و رسانيده اجراء معاون يا رئيس تأييد به و گواهي يهياجرا شده ابالغ نسخه روي آنرا

 ارسال بايگاني به را پرونده و ثبت اوقات دفتر در و تعيين آنست 2 تبصره و اصالحي 34 ماده در مذكور مدت از قبل ماه دو كه را

 .دارد

 ميرسد فرا آن موعد كه را يهاي پرونده قبل ماده در مذكور اوقات دفتره ب مراجعه با روزه همه است مكلف اجراء مميز -125ماده 

 باشد شده واصل آن به نسبت حراج تقاضاي چنانچه الزم رسيدگي با مقرر موعد انقضاء از بعد روز مطالبه بايگاني از پيش روز يك

 روي باشد نشده واصل حراج تقاضاي انديكاتور دفتر متصدي گواهي به اگر .بفرستد حراج مركزه ب را سوابق و پرونده روز همان

 را پرونده و ثبت اوقات دفتر در ماه هشت پايان از بعد مزبور وقت و گواهي را حراج تقاضاي وصول عدم يهياجرا شده ابالغ برگ

 تحويل مقدمات تهيه به نسبت و رسيدگي ها پرونده به مقرر وقت در اوقات دفتر طبق است موظف اجرا مميز .دارد ارسال بايگاني به

 .كند اقدام انتقال سند تنظيم يا منقول اموال

 در را آن است مكلف انديكاتور دفتر متصدي ،شود اخذ رسيد و تسليم اجراء دفتره ب و بوده كتبي بايد حراج تقاضاي -126ماده 

 بايد شود مي داده حراج متقاضي به كه رسيدي و كند ذكر صريح بطور را تقاضا مفاد و ثبت انديكاتور دفتر در وصول روز همان

 تلگراف و پست بوسيله حراج تقاضاي كه مواردي در .شود قيد آن در يياجرا پرونده شماره و انديكاتور دفتر ثبت تاريخ و شماره

 .كند ثبت انديكاتور دفتر در را آن بالفاصله دفتر متصدي بايد ميرسد

 نامه ينيآ 1 ماده ب و الف  نوع از اداري تخلف) 126 و 125 ـ 124( قبل ماده سه در مذكور مقررات رعايت عدم -127ماده 

 .است محسوب اداري دادرسي

 .بود خواهد انديكاتور دفتر در مربوطه تقاضاي ثبت تاريخ حراج تقاضاي وصول تاريخ  -128ماده 

 از پس و رسيدگي آنه ب روز همان در اجراء رئيس باشد شده واصل مقرر موعد از خارج حراج تقاضا كه مورد هر در -129ماده 

 از پس مورد اين در اجراء رئيس نظر .برساند متقاضي اطالعه ب را مراتب و اقدام آن برد نسبت است موعد از خارج اينكه احراز

 .است شكايت قابل غير و قطعي ثبت رئيس تأييد

 ماده اين در مذكور تكلف به ثبت كفيل او غياب در و رئيس ندارد وجود اجراء رئيس يا مسئول كه ثبتي هاي واحد در ـ تبصره

 .نمود خواهد عمل

 باشد يهياجرا صدور از قبل اعراض گاه هر .كند اعراض رهينه از است باقي راهن برذمه دين كه مادام تواند مي مرتهن -130ماده 

 اين در ،برسد او امضاءبه  و قيد مراتب سند ثبت مالحظات در توضيح ذكر با و شود حاضر مربوطه رسمي اسناد دفتر در مرتهن بايد

 كتباً مراتب بايد آيد عمله ب اعراض رهني يهياجرا صدور از پس اگر .شد خواهد صادر يهياجرا اعراض موضوع توضيح با صورت

 اسناد مقررات برابر و كرده ابالغ متعهد به را موضوع مذكور تقاضانامه انتساب صحت احراز از پس اجراء رئيس و اعالم اجراءه ب

 .بنمايد عمل اي ذمه



 .ميشود ساقط يهياجرا ابالغ روز از ماه هشت انقضاي يا و حراج انجام با رهن از اعراض حق  ـ تبصره

، كند اعالم سند كننده تنظيم دفتره ب را مراتب است مكلف اجراء باشد يياجرا عمليات حين در رهن از اعراض گاه هر -131ماده 

 باداره را مربوط فسخ نامه اطالع رسمي اسناد دفتر آيد مي بعمل رسمي اسناد دفترخانه در اعراض كه موردي در نيز مورد اين در

 ذمي حقه ب بستانكار عيني حق و آزاد رهن مورد اعراض مجرد به باشد نشده منقضي سند موعد اگر داشت خواهد ارسال ثبت

 مورد در .بود خواهد معامله سند در مذكور مدت انقضاءه ب موكول آن وصول براي يهياجرا صدور و وجه مطالبه و ميگردد تبديل

 نسبت بايد رهن از اعراض باشد شده دين تمام اداءه ب موكول سند فسخ و رهن فك و بوده متعدد راهن كه وقتي نيز و مديون وراث

 دين مطالبة حق كه ميشود پذيرفته وقتي بدهكاران از نفر چند يا يك سهمه ب نسبت رهن از اعراض و باشد مرهونه تمام به

 را وثيقه مورد مال تواند نمي بستانكار حال هر در و باشد شده اسقاط بدهكاران ساير از گرديده اعراض آنها رهينه از كه بدهكاراني

 رهن از اعراض صورت در باشد شده بازداشت غير نفعه ب مرهونه مازاد هرگاه. كند تملك خود متفرعات و اصل از كمتره ب

 .ميگردد تبديل اصل بازداشت به مازاد بازداشت

 وصول مجرده ب شود بازداشت ديگر قانوني صالح مراجع يا ثبت اجراء طريق از وثيقه مورد مال مازاد صورتيكه در -132ماده 

 عدم موضوع شده ثبت امالك معامله انجام براي كه ييواحدها در و شود ثبت بازداشتي دفتر در مراتب بايد بازداشت دستور

 دفاتر در آن مفاد ثبت يا مديونه ب ابالغ مجرده ب بازداشت گردد ابالغ تابعه رسمي اسناد دفاتره ب شود نمي استعالم بازداشت

 تبديل اصله ب مازاد بازداشت خوده ب خود شود فسخ شده بازداشت آن مازاد كه اي معامله هرگاه و يافت خواهد تحقيق بازداشتي

 در آنرا مفاد است مكلف مزبور دفتر و ابالغ سند كننده تنظيم دفتره ب بالفاصله بايد بازداشت مفاد حال هر در ،شد خواهد

 .دارد اعالم مربوط اجراءه ب را مراتب باشد شده منتهي يهياجرا صدوره ب معامله سند اگر و كرده قيد معامله ثبت مالحضات

 بازداشت هرگاه است بĤن مربوط مقررات و ثبت قانون اصالحي 34 ماده 7 تبصره شرحه ب مازاد كننده بازداشت حقوق استيفاي

 اصالحي مكرر 34 و 34 مواد مقررات طبق او مطالبات استيفاء بپردازد مكرر 34 ماده برابر را سند موضوع بدهي كليه مازاد كننده

 .است

 در بدهكار كه است مواقعيه ب منحصر رسمي اسناد سردفتر نزد وجه ايداع جهت از اصالحي مكرر 34 ماده مفاد اجراي -133ماده 

 معامله فسخ با عشر نيم و قانوني خسارت و بدهي كليه پرداخت با بخواهد و بوده وثيقه مورده ب نسبت ديگري معامله انجام مقام

ه ب را ايداعي وجه مقرر موعد در است موظف مذكور ماده آخر قسمت شرحه ب سردفتر و كند معامله ديگري با را وثيقه مورد

 .دهد تحويل ثبت صندوق

 به وثيقه سند نكند عدول وثيقه مورد از بستانكار و باشد شده تلف يهياجرا صدور از بعد يا قبل وثيقه از مقداري گاه هر -134ماده 

 بدل گاه هر  شده تلف جزء به نسبت. است باقي خود اعتباره ب) دين تمام با قيمت تمام مقايسه در( مانده باقي كه ييجز قيمت نسبت

 .شد خواهد عمل كارشناس نظر اعمال راه از نسبت آوردن بدست براي .بود خواهد ذمه اسناد حكم در مزبور سند باشد نشده داده

 نتيجه در و آيد مي در ثالث تملك به خاص قوانين حكم به يياجرا عمليات ختم از قبل وثيقه موضوع كه مواردي در -135ماده 

 طريق از اي ذمه اسناده ب راجع يياجرا مقررات طبق طلب مانده وصول براي تواند مي متعهدله رسد نمي خود طلب كل به متعهدله

 .كند اقدام ثبت ادارة

 صادر ثبتي واحد خواه است معتبر ثبتي واحد هر صندوق در ثبت قانون اصالحي قانون 34 ماده هشتم  تبصره در ايداع -136ماده 

 .نه خواه باشد يهياجرا كننده



 .شد خواهد رعايت نامه ينآي اين فصول ساير مقررات وثيقه اسناده ب نسبت فصل اين سكوت موارد در  -137ماده 

 .بود خواهد اي ذمه اسناد مقررات تابع سند شود تلف حكماً يا واقعاً وثيقه مورد گاه هر -138ماده 

 بعهدة بازداشت مورد يا معامله مورد) منقول غير و منقول( مال بودن تجزيه قابل غير تشخيص 111 ماده اجراء مورد در -139ماده 

 .است اجراء

 حراج در ـ نهم فصل

 :شود تصريح زير نكات بايد منقول غير مال حراج الصاق  آگهي در  -140ماده 

 .مالك خانوادگي نام و نام ـ 1

 .ملك اجمالي توصيف و مقدار حدود و محل ـ 2

 و االجاره مال ذكر با مراتب باشد نباشد يا باشد شده منقضي آن مدت خواه باشد رسمي سنده ب مستند منافع واگذاري گاه هر ـ 3

 موضوع همعامل سند تنظيم تاريخ بر مقدم رسمي سند موجبه ب صورتيكه در و ميشود درج الصاق  آگهي در اجاره مدت آخر

 .شود قيد آگهي در بايد صريحاً موضوع باشد المنفعه مسلوب معيني مدت براي اجرائيه

 .نه يا است شده ثبت ملك اينكه تعيين ـ 4

 .مفروز يا است مشاع حراج مورد اينكهه ب تصريح ـ 5

 .ميشود شروع آن از حراج كه قيمتي ـ 6

 مصرف و مكالمه و اشتراك حق يا و انشعاب حق از اعم گاز و تلفن و برق و كشي لوله آب به مربوط هاي بدهي اينكهه ب اشاره ـ 7

 حراج تاريخ تا شهرداري عوارض و مالياتي بدهي نيز و باشد گاز و تلفن و برق و كشي لوله آب داراي حراج مورد صورتيكه در

 .است حراج برنده بعهدة باشد نشده اي شده معلوم آنها قطعي رقم اينكه از اعم

 .حراج ختم و شروع ساعت و محل و روز ـ 8

 :شود تصريح بايد زير نكات منقول اموال حراج الصاق  گهيآ در  -141ماده 

 .آن اجمالي توصيف و حراج مورد اموال نوع ـ 1

 .حراج ختم و شروع ساعت و محل و روز ـ 2

 .ميشود شروع آن از حراج كه قيمتي ـ 3

 اين مقررات طبق آگهي مندرجات كه نمايد كامل مراقبت الصاق آگهي صدور هنگام است مكلف حراج مركز مسئول -142ماده 

 حضور با باشد ه داد رخ اشتباهي احياناً اگر و آورده بعمل الزم بررسي مجدداً نيز الصاق  از قبل و باشد شده تنظيم صحيحاً نامه ينيآ

 سپس و برساند دادستان نماينده و خود امضاءه ب و اقدام آن ذيل در توضيح قيد و اگهي نسخ اصالحه ب نسبت دادستان نماينده

 .بود خواهد حراج مركز مسئول يا رئيس شخص عهدهه ب آگهي در اشتباه نوع هر مسئوليت .شود اقدام آگهي الصاقه ب نسبت



 ساعت آخر تا بايد حراج مركز در ها آگهي.باشد كمتر روز پانزده از نبايد حراج روز اولين با الصاق اگهي انتشار فاصله -143ماده 

 يا و ييهوا  نقشه بايد منقول غير اموال مورد در و شود نگاهداشته محفوظ ها آگهي تابلو در مال واگذاري يا فروش روز اداري

 نصب كند نظر جلب كه بطوري حراج مركز در الصاق آگهي با است ملك وقوع محل و موقعيت دهنده نشان كه كروكي

 و كالنتري ،شهرداري بخشداري، فرمانداري( قبيل از عمومي ابنيه و ملك بمحل بايد حراج مركز بر عالوه نامبرده آگهي.شود

 آگهي الصاق  فقط شود مي گذاشته حراجه ب ريال هزار  پنجاه از كمتره ب كه اموالي مورد در .شود الصاق  )اسناد ثبت و دادگستري

 .است كافي حراج مركز در

  139 ماده برابر مذكور نقاط همة در آگهي دارند قرار كشور مختلف نقاط در كه باشد ملك چند وثيقه مورد گاه هر -144ماده 

 .شد  خواهد تشكيل است  شهر كه سند تنظيم محل ثبت حراج مركز در حراج جلسه كه ميگردد تصريح آگهي در و ميشود الصاق

ه ب ،مزايده مورد مال كه صورتي در و گردد اعالم نكته اين الصاقي درآگهي بايد باشد بيمه مزايده مورد مال گاه هر -145ماده 

  . گردد اعالم گر بيمه به بايد ميشود واگذار ديگري

 ثبت مدير بدستور حراج مجلس صورت امضاء و تنظيم از قبل باشد 145 تا 140 مواد خالف بر آگهي صورتيكه در -146ماده 

 .ميگردد تجديد آگهي

 رئيس يك از مركب حراج مراكز يا مركز بداند مقتضي كشور امالك و اسناد ثبت سازمان كه ثبتي واحد هر در -147ماده 

 تناسب به ثبتي واحدهاي ساير در .ميشود تشكيل) زن چوب( كننده اعالم و كارمند كافي تعداده ب و معاون يك االقتضاء ولدي

 امالك و اسناد ثبت سازمان طرف از منطقه ثبت پيشنهاد به كه است كارمندي يا و اجراء رئيس با حراج مركز تصدي كار حجم

 .داشت خواهد مميز و كارمند كافي تعداد عنداللزوم و شد خواهد منصوب سمت اينه ب كشور

 به مايل اگر نيز ذينفع افراد و كند تبليغ مقتضي وسايله ب عموم توجه جلب و خود شناساندن براي ميتواند حراج مركز -148ماده  

 .كنند آگهي غيره و جرايد در خود هزينه  به ميتوانند حراج مركز نظارت با باشند حراج مورد امالك و اموال براي بيشتري تبليغ

 :بود خواهد زير دفاتر دارايالزم  اداري دفاتر بر عالوه حراج مركز  -149ماده 

 .منقول غير اموال دفتر ـ 1

 .منقول اموال دفتر ـ 2

 .حراج اوقات دفتر ـ 3

 .انبار دفتر ـ 4

 كارت تنظيم روش با حراج مركز بايگاني ميگردد، تشكيل جداگانه حراج مراكز يا مركز كه ثبتي واحد هر مركز در -150ماده 

 پرونده ارسال جايه ب اجرا.كرد خواهد تعيين كشور امالك و اسناد ثبت سازمان را عمل نحوه و كارت نمونه .شد خواهد اداره

 در گواهي از پس و قبل آن در را مال مشخصات كليه و تنظيم نسخه دو در را مذكور كارت پرونده هر براي حراج مركزه ب يياجرا

 دو هر در مال فروش عدم يا فروشه ب مربوطه صورتمجلس همچنين و حراج عمليات دارد مي ارسال حراج مركز به مقرر موعد

 از نسخه يك كار پايان از پس .رسيد خواهد امر مسئولين و ذينفع اشخاص بامضاء و منعكس حراج مركز بوسيله مزبور كارت

 .ميگردد ارسال پرونده در بايگاني براي مربوطه ياجراه ب ديگر نسخه و بايگاني حراج مركز در شده تكميل كارت



 .بود خواهد حراج بعمليات اقدام لزوم مبين حراج مركزه ب كارت ارسال ـ تبصره

 ميسر قانوناً معامله مورد يا بازداشت مورد واگذاري كه شود معلوم حراج مركزه ب كارت ارسال ار قبل تا كه مورد هر در -151ماده 

 در حراج عمليات خاتمه از قبل مزبور مانع گاه هر .ميشود خوددداري حراج مركزه ب كارت ارسال از نشده مانع رفع كه مادام نيست

 غير وثايق مورد در. دهد مي اطالع اجراء به را مراتب و ميكند خودداري اقدام گونه هر از حراج مركز ،گردد ظاهر حراج مركز

 خودداري اقدام هرگونه از نيست مقدور قانوناً معامله مورد واگذاري كه گردد معلوم حراج عمليات ماه دو خالل در هرگاه منقول

 .شد خواهد اعالم اجراءه ب جريان و

 در شركت حق دادستان نماينده و محل ثبت كارمندان و فروش مباشرين و اجراء و حراج مركز كارمندانو  رئيس -152ماده 

 .داشت نخواهد مستقيم غير يا مستقيم بطور مشتري بعنوان حراج

 محل ثبت از خير يا شده حادث ملك وضع در تغييراتي اينكه اطالع جهت از كارت وصول مجرده ب بايد حراج مركز-153ماده 

 ترسيم و محل معاينه با است اعياني داراي ملك اگر و نمايد تعيين را االجاره مال ميزان باشد رسمي اجاره در ملك اگر و استعالم

 را ملك موقعيت ييهوا نقشه وجود صورت در و تعيين اشجار و ساختمان از اعم را اعياني كيفيت و مشخصات و مساحت كروكي

 كروكي گردد مشخص مراجعين براي آن نشاني و ملك وقوع محل كه كيفيتي به نباشد ييهوا  نقشه گاه هر و مشخص آن روي

 .سازد فراهم را حراج مقدمات و كند تهيه

 خواهد پذيرفته حراج مركزه ب كارت ارسال از بعد روز پنج تا منقول اموال به مربوط اجرائي عمليات به نسبت اعتراض  -154ماده 

 هرگاه نمايد اعالم را خود نظر و رسيدگي رسيده اعتراض به نسبت فوراً است مكلف) مورد حسب( او مقام قائم يا ثبت مدير.شد

 را خود رأي حراج تاريخ از قبل هفته يك تا حداكثر و نوبت از خارج است مكلف نظارت هيئت گير قرار اعتراض مورد نظر ناي

 و متوقف حراج عمليات نشود اعالم اعتراض قطعي نتيجه حراج روز تا اگر دارد ارسال حراج مركزه ب آنرا فوراً هيئت دفتر و صادر

 .پذيرفت خواهد پايان روز سي ظرف و تعقيب حراج عمليات قطعي تكليف تعيين از پس

ه ب را آگهي مورد منقول اموال حراج روز ساعت آخرين تا الصاق  آگهي صدور تاريخ از است مكلف حراج مركز -155ماده 

 .برساند نمايند مي مراجعه كه مشترياني رؤيت

 مركز اختيار در حراج براي كه منقولي اموال مالحظه براي را مشترياني بدهكار الصاق  آگهي صدور از قبل موارديكه در همچنين

 مورد در .دهد نشان مشتري به او قانوني نماينده يا و مديون حضور با را نامبرده اموال است موظف مذكور مركز بياورد است حراج

 .نمايد هدايت ملك وقوع محله ب كنند مي مراجعه كه را مشترياني رأساً حراج مركز بايد نيز منقول غير اموال

 و حراج مركز معاون حضور با او غياب در و رئيس حضور با حراج جلسه است آزاد عموم براي حراج مركزه ب ورود -156ماده 

 .شد خواهد تشكيل حراج متصدي و دادستان نماينده

 اموال .شود گرفته رسيد و شده تحويل حراج مسئوله ب حراج روز از قبل هفته يك الاقل بايد ميشود حراج كه اموالي -157ماده 

 .شود مي ثبت آن مشخصات و شماره با حراج دفتر در مزبور

 حراج اوقات دفتر در ساعت و روز باقيد شده تعيين الصاق آگهي نويس پيش در كه را حراج وقت بايد حراج مسئول -158ماده 

 .كند يادداشت



 عمومي درآمد ءجز و دريافت حراج شدن انجام صورت در مربوط مقررات ساير و مخصوص نامه ينيآ طبق حراج حق -159ماده 

 و ها وزارتخانهه ب اشخاص بدهي تقسيط نحوه و مهلت دادن نامه ينيآ برابر نيز آن تقسيط .ميشود تحويل كل داري خزانه به

 .است جايز 51 ماه آبان مصوبه تأديه تأخير خسارت و بهره نرخ تعيين و دولتي مؤسسات

 فوراً فروش صورت با آنرا رسيد قبض داده تحويل ملي بانك به روزه همه را فروش از حاصل وجوه بايد حراج مسئول -160ماده 

 .بگيرد رسيد و تسليم اجراء به

 مديون اينكه مگر ميشود داده اوه ب حراج مورد شود پيدا خريدار اول جلسه در اگر) 155 ماده( است حضوري حراج -161ماده 

 .ميشود نهاده حراجه ب بعدي جلسه در مال صورت اين در شود گذارده حراجه ب بعدي جلسه در حراج مورد كه كند درخواست

 و ميشود منعكس درشت خط به اعالنات تابلو در و اعالن ديگر وسائل و بلندگو بوسيله پيشنهادي قيمتهاي حراج هنگام-162ماده 

 خواهد ادامه حراج مقرر ساعت آخرين تا و ميشود اقدام ترتيب همينه ب بشود پيدا بيشتر نرخ با ديگري خريدار اينكه مجرده ب

 .يافت

 امضاءه ب ممضي موقت قبض و تسليم حراج بمركز را نامه ينيآ اين 190 ماده در مذكور مبلغ حداقل بايد پيشنهاد هنگام خريدار هر

 موقت قبض وجه و اقدام مذكور بشرح نيز اخير خريدار بيشتر قيمت به خريد پيشنهاد وصول با .دارد دريافت حراج مركز رئيس

 وجه حراج طريق از فروش صورت در و تنظيم الزم صورتمجلس حراج وقت انقضاء با. شد خواهد رد نامبردهه ب بالفاصله خريدار

 بستانكاري به نباشد خريدار صورتيكه در يا خريدار به بالفاصله منقول اموال و تحويل حراج مركز صندوق به امانت بعنوان دريافتي

 .شد خواهد گرفته رسيد و تحويل است آن بدريافت ملزم قانوناً كه

 اشياء قانوني مقرر وقت در باشد نامتناسب هزينه باعث حراج مركزه ب اشياء حمل صورتيكه در نيز و تراضي صورت در -163ماده 

 .ميرسد فروشه ب شده بازداشت كه محلي در

 در تشريفات بدون و بالفاصله اجراء رئيس ميشود معرفي طلب استيفاي براي كه حيوانات و شدني فاسد اموال حراج -164ماده 

 .آمد خواهد بعمل دادستان نماينده حضور با و حراج مركز مأمورين بوسيله محل

  .وي رضايت با مگر نيست حراج و بازداشت قابل اثر صاحب خطي مقاالت و رساالت و كتب -165ماده 

 آنان نمايندگان يا و نيدا و مديون نيز و خريدار و دادستان نماينده و امر مسئولين امضاءه ب بايد حراج مجلس صورت -166ماده 

 .برسد) باشند داشته حضور صورتيكه در(

ه ب نسبت يا و دريافت نقداً را مازاد نيز مديون و قبول را نسيه به فروش متعهدله اينكه مگر نيست زيجا نسيه به مال فروش-167ماده 

 .ميشود دريافت نقداً حراج حق و بود خواهند وصول مسئول خود صورت دو هر در نمايد قبول را نسيه مازاد

 در شود منصرف خريد از حراج صورتمجلس تنظيم از قبل و قبض صدور و وجه پرداخت از بعد حراج برنده هرگاه -168ماده 

 .شد خواهد داده ادامه حراجه ب باشد باقي وقت اگر و مسترد شده سپرده وجه مديون موافقت صورت

 



 نمايد اظهار انتقال سند تنظيم از قبل و بپردازد را 190 ماده در مذكور وجه حراج برنده گاه هر منقول غير اموال مورد در -169ماده 

 خريدار نامه ب مراتب قيد با انتقال سند گرفته انجام مشاراليه طرف از نمايندگيه ب حراج در شركت و بوده بغير متعلق معامله ثمن كه

 سند امضاء از اصيل اينكه مگر رسيد خواهد آنها قانوني مقام قائم يا اصيل شخص و حراج برنده امضايه ب و تنظيم حراج واقعي

 .ميشود منتقل مزايده برنده به مال صورت اين در كه كند خودداري

 مشخصات ذكر با را حراج مورد منقول مال فروش گواهي خريدار درخواست صورت در است مكلف حراج مركز -170ماده 

 .دارد تسليم نامبردهه ب كامل

 مقررات طبق واگذاري رسمي سند تنظيم دستور و است شده برنده حراج در مقررات برابر كسيكه به منقول مال تحويل -171ماده 

 به فروش از حاصله وجه پرداخت قبض صدور و قانوني حقوق ساير و عشر نيم وصول منقول غير و منقول اموال ردمو در نيز و

 مورد در .است حراج مركز معاون او غياب در و حراج مركز رئيس بعهده منقول تحويا سپس و مديون به مازاد تحويل و بستانكار

 .است تهران در اجراء رئيس با و شهرستانها در ثبت مديريت با اقدامات ساير و انتقال سند تنظيم دستور منقول غير مال

 مورد كه كنند تقاضا ميتوانند بستانكار و بدهكار از يك هر نكند پيدا خريدار حراج جلسه در شده معرفي مال گاه هر -172ماده 

 واگذار بستانكار به ارزيابي صورت طبق نشود پيدا خريدار هم بعد جلسه در گاه هر و شود گذارده حراجه ب بعد جلسه در حراج

 .شد خواهد

 براي حاصله وجوه موقع هر و ميشود پذيرفته فروش تأخير و تقديم براي مديون درخواست منقول اموال حراج مورد در -173ماده 

 اينكه ولو مورد اين در و.شد خواهد خودداري اموال بقيه فروش از باشد كافي دولتي حقوق و بستانكار قانوني طلب كل تأمين

 .ميشود تنظيم حراج صورتمجلس يك باشد متعدد خريدار

 :شود تجديد فروش آگهي فوق مواد رعايت با بايد و است ساقط اعتبار درجه از فروش زير موارد در-174ماده 

 .نيايد بعمل شده معين آگهي در كه محلي يا و ساعت و روز در فروش گاه هر ـ 1

 .كنند رد است شده پيشنهاد كه را قيمتي باالترين يا و شوند كسي خريد مانع قانوني جهت بدون گاه هر ـ 2

 .آيد بعمل دادسرا نماينده حضور بدون مزايده صورتيكه در ـ 3

 .باشند كرده شركت خريد در ثبت ادارة كارمندان و فروش مباشرين صورتيكه در ـ 4

 گزارش پيوست كرده منگنه و فهرست را پرونده ساعت 48 ظرف اجرا بايد مزايده انجام از پس منقول غير مال مورد در-175ماده 

 .بفرستد ثبت مدير نزد انتقال سند صدور براي

 مال مقرر ماه دو انقضاء با 1351 سال مصوب ثبت قانون اصالحي 34 ماده 7 تبصره در مذكور اموال واگذاري مورد در ـ تبصره

 و عشر نيم دريافت با ثبت اداره طرف از راساً هفته يك ظرف حداكثر منقول غير مال و شد خواهد بستانكار تحويل بالفاصله

 .ميشود داده تحويل و انتقال بستانكار به يياجرا هاي هزينه



 و پرونده بدهي ،متبرع يا) مورد حسب( مالك يا مديون گاه هر حراج يا مزايده ختم از پس يياجرا هاي پرونده كليه در -176ماده 

 خودداري) ميشود تنظيم سند قانوناً كه مواردي در( انتقال سند صدور و منقول در مال تحويل از بدهد تأديه روز تا را خساارت

 .شد خواهد

 دريافت رسيد و داده تحويل را مال آن بايد ثبت اداره بستانكار به آن انتقال يا مزايده مورد مال فروش انجام از پس -177ماده 

 .دارد

 در كه نمايد اتخاذ ترتيبي بايد اجراء و گردد تعيين آن كامل مشخصات و نوع و كيفيت بايد منقول اموال مورد در -178ماده 

 مورد مال تحويل از قبل نمايد تحويل حراج مركز به مربوطه كارت با و داشته اختيار در را حراج مورد اموال مقرر ماه چهار انقضاء

 .ندارد مورد مزبور بمركز كارت ارسال حراج مركز به حراج

 12 تا 9 ساعت از پنجشنبه و دوشنبه روزهاي در منقول اموال و چهارشنبه و يكشنبه روزهاي در منقول غير اموال حراج -179ماده  

 مقرر روزهاي از يك هر  چنانچه باشد قانون در مقرر ماه دو آخر هفته داخل بايد حال در مذكور روزهاي، آمد خواهد بعمل صبح

 مصادف مقرر ماه دو روز آخرين گاه هر منقول غير اموال حراج مورد در است حراج روز تعطيل از بعد روز باشد تعطيل با مصادف

 اموال مورد در و بود خواهد قبل هفته  چهارشنبه روز حراج روز اولين باشد شنبه سه يا دوشنبه يا يكشنبه روزهاي از يك هر با

 به دولتي حقوق و خسارت و اصل قبال در مقررات طبق حراج مورد نبود خريداري گاه هر.شد خواهد عمل روش بهمين منقول

 .ميگردد واگذار بستانكار

 و بوده متعدد بدهكار گاه هر 1351 مصوب ثبت قانون اصالحي 34 ماده در مذكور منقول غير اموال معامالت مورد در -180ماده 

 بدهكاران از يك هر براي باشد متناوب بدهكاران به يهياجرا ابالغ تاريخ و شده دين تمامي پرداخت به موكول معامله فسخ و فك

 مديونين از يك هر  ناحيه از حراج تقاضا وصول و بود خواهد حراج تقاضا قبول موعد ماه شش احتساب مبداء مؤخر ابالغ تاريخ

 حراج تجديد خريدار وجود صورت در يا و حراج تقاضاي استرداد قبول موارد قبيل اين در .است كافي دانگ شش حراج براي

 .است بدهگاران كليه موافقت به موكول دوم جلسه براي

 جلسه تجديد باشد غير بازداشت در مال مازاد و شود پيدا خريدار حراج جلسه اولين در گاه هر قبل ماده مورد در -181ماده 

 .بود خواهد مازاد كننده بازداشت و مديون موافقته ب موكول

 مبلغ تفاوت ميتوانند توافق عدم صورت در غيره و مازاد كننده بازداشت از اعم ذينفع اشخاص از يك هر يا و بدهكاران از يك هر

 در مال نمايند تقاضا و پرداخت احتمالي خسارت جبران براي را حراج حق انضمامه ب شده پيدا خريدار كه ميزاني تا حراج شروع

 مبلغ از تفاوت نشد پيدا خريدار يا و رفت فروش كمتري مبلغه ب حراج مورد بعد جلسه در اگر و شود گذاشته حراجه ب دوم جلسه

 طرف از جلسه تجديد تقاضاي صورتيكه در. شد خواهد پرداخت صندوقه ب حراج حق و تسليم حق صاحب به و برداشت پرداختي

 در كه مبلغي كسر با را تفاوت ميتواند متقاضي ميگردند منتفع فروش از حاصله تفاوت از حراج ختم صورت در كه باشد افرادي

 .بسپرد سايرين خسارت جبران براي حراج حق با ميگرفت اوتعلقه ب فروش صورت

 :شد نخواهد متوقف ذيل موارد در جز حراج عمليات  -182ماده 

 .يياجرا عمليات توقيف قرار يا موقت دستور يا حكم وصول ـ 1

 .نامه ينيآ اين 151 ماده در مذكور مورد ـ 2



 .شود مدت تمديد موجب قانوناً صورتيكه در رسمي مدركه ب مستند بدهكار فوت وقوع اعالم ـ 3

 .يياجرا عمليات ابطال بر ثبت عالي شوراي يا نظارت هيئت رأي ـ 4

 .است باسترداد مجاز موارديكه در مديون ناحيه از حراج تقاضاي استرداد ـ 5

 .نامه ينيآ اين 154 ماده آخر قسمت در مذكور مورد ـ 6

 دو طي حراج عمليات مانع رفع از پس باشد منقول غير حراج مورد مال هرگاه يياجرا حقوق و بستانكار مطالبات كليه پرداخت ـ 7

 ماه دو انقضاي تا حراج عمليات شدن متوقف تاريخ بين فاصله گاه هر منقول اموال مورد در و شد خواهد گرفته سر از مقرر ماه

 روز سي از كمتر فاصله اين اگر و يافت خواهد ادامه مدت انقضاي تا حراج عمليات مانع رفع از پس باشد روز سي از بيش مقرر

 .گرفت خواهد انجام روز سي طي حراج عمليات باشد

 از بيشتر خريد مبلغ جمع و شود پيدا جداگانه خريدار رقبات از يك هر براي اگر باشد متعدد رقابت معامله مورد گاه هر -183ماده 

 رقبات از بعضي فروش حاصل گاه هر شد خواهد صورتمجلس تنظيم و بفروش اقدام باشد آگهي در مذكور حراج شروع مبلغ

 براي ميتواند بدهكار مودر اين در و ميشود خودداري بقيه به نسبت حراج صورتمجلس تنظيم از گردد بدهي پرداخت براي كافي

 يا و نقد وجه بايد خريداران و است نقدي  كال موارد قبيل اين در خريد كندـ تقاضا را تقدم رعايت رقبات از بعضي يا يك فروش

 از طلب وصول مسئول شخصاً صورت اين در كه كند قبول را نسيه فروش خود طلب معادل بستانكار يا و تحويل بانكي نامه تضمين

 .بود خواهد خريدار

 درخواست ميتواند حراج جلسه در مديون باشد شده پرداخت دين از قسمتي گاه هر متقول غير اموال حراج مورد در -184ماده 

 طلب باقي تكافوي كه قيمتي به حراج مورد اگر صورت اين در.شود گذاشته بحراج معامله مورد از مشاع قسمتي يا بعضي كه كند

 وجوه استرداد از پس اينصورت غير در شد خواهد فروشه ب اقدام برسدـ بفروش نمايد را حراج حق و دولتي حقوق و خسارت و

 .ميشود اقدام بستانكار به حراج مورد مال تمامي واگذاري به نسبت دولتي حقوق و دريافتي

 دو تا ورثه از يك هر نكنند استفاده وجه ايداع براي اصالحي مكرر 34 ماده 1 تبصره مفاد از ورثه از يك هيچ  گاه هر -185ماده 

 اينصورت در .بنمايند را معاملع مورد حراج تقاضاي دارند حق اصالحي مكرر 34 ماده 2 تبصره در مذكور مواعد انقضاء از قبل ماه

 غير اموال مورد در و) مزايده ببرنده مال تحويل( حراج عمليات خاتمه از قبل تا منقول اموال مورد در اگر و اقدام آن حراج براي

 سند تنظيم و مزايده برندهه ب مال تحويل از بسپرند را خسارت و بدهي تمامي ورثه از بعضي ملك رسمي انتقال از قبل تا منقول

 .شد خواهد خودداري انتقال رسمي

 ابالغ و منقول غير و منقول اموال به نسبت مقرر مواعد انقضاء از پس باشد يهياجرا صدور از قبل وجه پرداخت هرگاه -186ماده 

 يك هر بدهي پرداخت عدم و منقول اموال به نسبت ماه چهار و منقول غير اموال مورد در ماه هشت انقضاء و وراث ساير به مراتب

 گواهي و وراثت حصر گواهي ئهاار با انتقال سند و تمليك مقررات برابر است پرداخته را وجه كه وارثي به وثيقه موردورثه  از

 .شد خواهد صادر او بنام مالياتي پرداخت

 



 ساير به اخطار بوسيله مراتب بالفاصله بايد باشد يياجرا عمليات خالل در وراث از يكي طرف از وجه پرداخت هرگاه -187ماده 

 يك هر) منقول غير يا باشد منقول معامله مورد اينكه از اعم( ماه سه تا اخطاريه ابالغ تاريخ از كه شود داده تذكر و اعالم وراث

 ميتواند باشد مايل اگر و كند آزاد را خود سهم و ايداع را يياجرا حقوق و خسارت و بدهي خود االرث سهم نسبت به كه دارد حق

 نباشد ميسر وراث به واقعي ابالغ گاه هر .بكنند را خود االرث سهم حراج تقاضاي مذكور مدت انقضاي از قبل ماه دو تا حداكثر

 2 تبصره و اصالحي 34 ماده در مقرر مواعد در مذكور اخطار صدور تاريخ در گاه هر. گرفت نخواهد صورت آگهي بوسيله ابالغ

 .است استفاده قابل وراث براي بيشتر وقت باشد باقي ماه سه از بيش آن

 مقررات از ديگر وراث استفاده مانع مديون وراث از يك هر  ناحيه از حراج تقاضاي وصول منقول غير اموال موارد در -188ماده 

 عمليات نگيرد پس را خود تقاضاي حراج متقاضي اگر صورت اين در ،بود نخواهد ثبت اصالح قانون مكرر 34 ماده 1 تبصره

 ولو بكنند حراج طريق از را ملك فروش تقاضاي وراث كليه حراج روز تا اگر شدـ خواهد انجام او االرث سهمه ب نسبت حراج

 حراج به ملك تمام باشند كرده پرداخت را خود بدهي االرث سهمه ب نسبت بعضاً يا و باشند نكرده حراج تقاضاي موقعه ب اينكه

 .شد خواهد گذاشته

 يياجرا عمليات ادامه مانع له موصي يا وصايت مدعي با ورثه از بعضي يا تمام بين اختالف يا بدهكار وراث بين اختالف -189ماده 

 يك هر سهم ميزان تعيين يا و استرداد حق از استفاده در ذينفع اشخاص تشخيص كه باشد طوري اختالف هرگاه .بود نخواهد

 مدت ظرف ميتوانند است اثر ترتيب قابل قانون طبق كه اي وصيتنامه دارنده يا و ورثه از يك هر باشد ييقضا برسيدگي محتاج

 .بكنند حراج طريق از را ملك فروش تقاضاي مقرر

 و وراثت حصر گواهي ارائهه ب موكول مازاد پرداخت ،شود پيدا مازاد حراج طريق از منقول غير يا منقول مال فروش در هرگاه

 قابل قانون طبق كه اي وصيتنامه دارندة يا وراثت مدعيان از يك هر فوق مورد در ،بود خواهد اختالف رفع و ييدارا گواهي

 اين در كنند پرداخت را يياجرا حقوق و بدهي كليه ثبت اصالحي قانون مكرر 34 ماده 1 بند از استفاده با ميتواند است اثر پرداخت

 .شد خواهد عمل آئيننامه اين 183 و 82 مواد مقررات طبق اختالف رفع بر مبني يينها حكم ابالغ از پس صورت

 را خريد مبلغ ميزان تا حراج شروع مبلغ مازاد معادل مبلغي حداقل ميتواند حراج برنده منقول غير اموال حراج جلسه در -190ماده 

 بقيه و بپردازد نقداً را حراج حق بايد و كند تأديه مديون قبول مورد سفته يا و چك موجبه ب همچنين و بانكي نامه تضمين يا نقداً

 مركز صندوق به شده مقرر و بيني پيش منقول غير اموال حراج براي نامه ينيآ اين طبق بر كه ديگر روز 12 ساعت تا حداكثر را

 نخواهد فوق شرح به پرداختي بوجه حقي خريدار نشود پرداخت وجه بقيه مقرر مدت در صورتيكه در .نمايد پرداخت حراج

 و دولتي حقوق و اصل قبال در حراج مورد ملك مورد اين در شود قيد مجلس صورت در تصريحاً بايد موضوع اين و داشت

 به عيناً انتقال سند امضاء از پس مذكور مازاد و منظور مربوطه بدرآمد حراج حق، شد خواهد داده انتقال بستنكار به قانوني خسارات

 پرداختي وجوه بپردازد را االجراء حق خسارات و بدهي كليه مديون انتقال سند تنظيم از قبل گاه هر و گرديد خواهد تسليم مديون

 شد خواهد مسترد نامبرده به عيناً حراج حق استثناءه ب حراج برنده

 اداره يا دادستان يا قيم تقاضاي باشد نداشته خاص ولي و بوده محجور مديون گاه هر منقول غير اموال معامالت در -191ماده 

ه ب مقرر مدت ظرف تقاضا آنكه بشرط است كافي حراج بعمليات اقدام و حراج بمركز كارت ارسال براي ييتنها به سرپرستي

 .باشد شده جلب نيز سرپرستي موافقت كه ميشود پذيرفته وقتي قيم ناحيه از حراج تقاضاي استرداد .باشد شده واصل اجراء



 تجديد درخواست ميتواند بداند حراج عمليات تجديد در را محجور مصلحت قيم و شود پيدا خريداري حراج جلسه اولين در اگر

ه ب توجه با دادستان نماينده چنانچه .بود خواهد حراج مركز در دادستان نماينده موافقته ب موكول درخواست اين قبول و نمايد

 با دهد تشخيص محجور مصلحته ب را حراج عمليات تجديد احوال و اوضاع و شده پيشنهاد مبلغ ميزان و حراج مورد مال ارزش

 .كرد خواهد موافقت قيم تقاضاي

 دستور و بازداشت ملك مازاد اگر ثبت قانون 1351 سال اصالحي 34 ماده در مذكور منقول غير معامالت مورد در -192ماده 

 استيفاء مازاد كننده بازداشت حقوق حراج طريق از ملك فروش با شود واصل اجرائي عمليات آخر ماه دو از قبل بازداشت

 .بود نخواهد ملك فروش و حراج مانع مديون ناحيه از حراج تقاضاي استرداد .ميگردد

 بالفاصله است مكلف اجراء باشد نكرده حراج تقاضاي نيز مديون و شود واصل آخر ماه دو خالل در مازاد بازداشت دستور هرگاه

 قانون مكرر 34 ماده مقررات طبق بر كننده بازداشت حقوق استيفاء مورد اين در دهد اطالع كننده بازداشت مرجعه ب را مراتب

 .بود خواهد ثبت اصالحي

 به الحفاظه حق ميشود بازداشت حراج براي كه ثبت قانون 1351 سال اصالحي 34 ماده در مذكور منقول اموال مورد در -193ماده 

 ساير ضمن و پرداخت حفاظ مطالبه صورت در محل ثبت رئيس تشخيص به شهرستان در و تهران در حراج مركز رئيس تشخيص

 .شد خواهد وصول و احتساب

 براي بستانكار هرگاه 1351 سال امالك و اسناد ثبت اصالح قانون 34 ماده در مذكور منقول غير و منقول اموال مورد در -194ماده 

 :شد خواهد اقدام زير شرحه ب مورد حسب و متوقف يياجرا عمليات بدهد مهلت بدهكار به دين اداء

 :منقول غير اموال مورد در ـ 1

 تقاضا براي مهلت از اعم مديون مهلت باقي شود داده مهلت معين مدت ذكر با حراج تقاضاي مهلت انقضاي از قبل اگر ـ الف

 .شد خواهد شروع است داده نيدا كه مهلتي انقضاي تاريخ از بعد دين پرداخت يا و حراج

 انقضاء تاريخ از باشد شده داده حراج صورتمجلس تنظيم از قبل و حراج جريان خالل در معين مدت ذكر با مهلت گاه هر ـ ب

 .يابد مي ادامه يياجرا عمليات مذكور مهلت

 مديونه ب معين مدت ذكر با دين پرداخت براي بستانكار آن از بعد و نشود پيدا خريداري حراج دوم جلسه تا صورتيكه در ـ ج

 مهلت و نشده حراج تجديد موجب داده بستانكار كه مهلتي ،باشد نشده حراج تقاضاي مقرر مدت ظرف اصوال يا و بدهد مهلت

 .شد خواهد اضافه استرداد حق مهلت باقيمانده به مذكور

ه ب ابالغ تاريخ مديونه ب مراتب ابالغ و داين ناحيه از تعقيب تقاضاي وصول از پس باشد شده داده مدت ذكر بدون مهلت اگر ـ د

 .ميگردد عمل فوق شرحه ب مورد حسب و محسوب مهلت پايان مديون

 

 

 



 :منقول اموال مورد در ـ2

 بدهد مهلت مديونه ب دين پرداخت براي فروشه ب داير حراج صورتمجلس تنظيم از قبل تا داين اگر منقول اموال مود در ـ الف

 مراتب ابالغ و تعقيب تقاضاي وصول با اينصورت غير در مدت انقضاء با باشد مدت ذكر با مهلت گاه هر و متوقف يياجرا عمليات

 سي مدت باقيمانده باشد روز سي از كمتر مذكور مدت باقيمانده هرگاه.شد خواهد شروع اجرائي عمليات مهلت باقيمانده مديونه ب

 .گرديد خواهد انجام مذكور مدت ظرف حراج عمليات و محسوب روز

 به موكول حراج مركزه ب كارت مجدد ارسال صورت اين در است بالمانع بستانكار تقاضايه ب بنا بازداشت رفع فوق مورد در ـ ب

 .است حراج مركزه ب آن تحويل و مال مجدد بازداشت

 .بود خواهد يياجرا حقوق پرداخت به موكول بازداشت رفع و الحفاظه حق پرداخت مستلزم مهلت قبول فوق مورد در ـ ج

 منقول مال بازداشت رفع يا و مهلت گونه هر قبول باشد بازداشت رقبه مازاد اگر 192 ماده در مذكور موارد كليه در -195ماده 

 .بود خواهد مازاد كننده بازداشت موافقت به موكول

 هر سهم ميزانه ب تصريح سند در يا و باشد شده دين تمامي بپرداخت موكول سند فسخ و فك و بوده متعهد مديون كه مواردي در

 كه است اين حكم در شود داده مهلت بدهكاران از يكي به صورتيكه در مديون وراث مورد در نيز و باشد شده مديونين از يك

 مجدد شروع و اعاده اجراء به مربوط كارت شود داده مهلت حراج عمليات ضمن كه مورد هر در است شده داده مهلت آنها همه به

  .دبو خواهد حراج مركزه ب كارت مجدد ارساله ب موكول حراج عمليات ادامه يا و

 قانون مكرر 34 ماده از استفاده با بخواهد و دارد را بدهكار اموال بازداشت درخواست حق كه بستانكاري مورد در -196 ماده

 و بدهي دو هر ازاء در معامله مورد بپردازد) يهياجرا صدور صورت در( را يياجرا حقوق و سند موضوع بدهي كليه ثبت اصالحي

 صورت اين در .ميشود منعكس بازداشتي دفتر در مراتب و بود خواهد بازداشت در مزبور پرداخت محض به قانوني متفرعات

 :شود رعايت بايد ذيل مراتب

 در آن ايداع با سپس و تعيين را ياياجر حقوق و خسارت و بدهي ميزان مربوط اجراء از پرسش با يهياجرا صدور صورت در ـ 1

 .كرد خواهد را سند فسخ تقاضاي و تحويل اجراءه ب آنرا قبض ثبت صندوق

 دفتره ب سند فسخ براي را مراتب باشد شده پرداخت يياجرا حقوق و خسارات و دين تمامي صورتيكه در است مكلف اجراء ـ 2

 بازداشت وجه كننده توديع سوده ب معامله مورد رقبه كه بدهد اطالع نيز مربوط ثبتي واحده ب و اعالم سند كننده تنظيم رسمي اسناد

 دفاتر در را بازداشت مراتب بالفاصله باشد جريان در اجراء همان در مذكور كننده توديع يياجرا پرونده صورتيكه در و است شده

 و توديعي مبلغي ذكر با فسخ دستور صدور و وجه توديعه ب دائر الزم گواهي بايد نباشد آنجه در پرونده اگر و كند منعكس مربوط

 .دارد تسليم متقاضي به و صادر شده اعالم ثبتي بواحد بازداشت آن ضمن كه اي نامه شماره و كننده پرداخت نام

 در آنرا تمام بدهي از اطالع با و رسمي اسناد دفتره ب مراجعه با ذينفع بايد باشد نشده صادر اجرائيه معاملع مورد به نسبت هرگاه ـ 3

ه ب نسبت باشد شده سپرده دين تمام اگر است مكلف رسمي اسناد دفتر ،دارد تسليم دفترخانهه ب آنرا رسيد و سپرده ثبت صندوق

ه ب و صادر سپرده مبلغ و كننده پرداخت نام ذكر با معامله فسخ و وجه ايداع به داير الزم گواهي و اقدام فوق شرحه ب سند فسخ

 .دارد تسليم متقاضي



 گواهي بايد ذينفع نشده يهياجرا صدوره ب منتهي مربوط سند يا و است جريان در ديگري دايره در يياجرا پرونده مورديكه در ـ 4

 الذكر اخير رهيدا بكند را ملك بازداشت درخواست و تسليم است جريان در دائره آن در اش پرونده كه يياجرا دايرهه ب را مربوط

 .كند صادر را ملك بازداشت دستور بالفاصله است مكلف

 با سند موعد افقضاء از بعد و شد خواهد متوقف بعدي عمليات بازداشت از پس باشد نشده منقضي سند موعد مورديكه در ـ 5

 .ميشود شروع بعدي اقدامات مديونه ب اخطار صدور

 بهاي و بود خواهد ثبت اصالحي قانون 34 ماده 7 تبصره مقررات طبق بر وجه كننده پرداخت بستانكار حقوق استيفاء نحوه ـ 6

 .باشد آنها متفرعات و والحق سابق بدهي كليه مبلغ از كمتر نبايد ارزيابي

 يياجرا تقالنا سند صدور يا و حراج قطعي صورتمجلس تنظيم به هيتمن و باشد يياجرا عمليات جريان در معامله مورد هرگاه ـ 7

 .  ميگردد مختوم يياجرا پرونده و موقوف يياجرا عمليات سند فسخ و بدهكار طرف از وجه سپردن با باشد نشده

 :شد خواهد عمل زير بشرح باشد شده بازداشت غير طرف از ملك مازاد موارديكه در -197ماده 

 و) آن از بعد يا باشد سند موعد انقضاء از قبل اينكه از اعم( شده واصل حراج براي مقرر ماه دو از قبل بازداشت دستور اگر ـ الف

 پرداخت به موكول دين كننده پرداخت بستانكار حقوق استيفاء باشد كرده حراج تقاضاي مديون و بوده مزبور ماه دو خالل در يا

 .بود خواهد مقدم كننده بازداشت طلب

 باشد نكرده حراج تقاضاي نيز مديون و شده واصل يياجرا عمليات آخر ماه دو خالل در بازداشت دستور كه موردي در ـ ب

 تقاضاي دولتي حقوق و سند موضوع بدهي كليه پرداخت با ميتواند دارد را مديون اموال بازداشت درخواست حق كه بستانكاري

 مقدم كنندگان بازداشت ساير به نسبت خود حق استيفاء در دين كننده پرداخت بستانكار صورت اين در بكند را خود حق استيفاء

 .است

 .شود مي  ابالغ  مديون  وراث  كليه  به  اجرايي  اوراق بستانكار  معرفي  به نمايد  فوت  اجراييه  ابالغ از  قبل  مديون  هرگاه ـ 198  ماده

 .يابد مي  ادامه  انتقال سند  تنظيم تا مورد  برحسب و  حراج  برنده يا بستانكار  به  مال  تحويل تا  اجرايي  عمليات  منقول  اموال مورد در

  يك ، محل  به نزديكتر يا  محل كثيراالنتشار  روزنامه در  مراتب بايد  فوق  شرح  به  اجراييه  ابالغ بر  عالوه  منقول غير  اموال مورد در

 .شود  آگهي  نوبت

  كه شود  داده تذكر و قيد  معامله مورد  اجمالي  مشخصات و  اجراييه  خالصه و  داين و  مديون  خانوادگي  نام و  نام بايد  آگهي  اين در

 . است  گرديده منتشر  مديون  قانوني  وراث  به  اجراييه  ابالغ  براي  آگهي  اين

  وراث  كليه  براي  اجراييه  ابالغ  تاريخ باشد موخر  كدام هر  وراث احداز  به  اجراييه  ابالغ  تاريخ يا  روزنامه در  آگهي انتشار  تاريخ

 .شود مي  محسوب

  عمليات  ادامه  ضمن اجرا شود،  اعالم  رسمي  مدرك  به مستند بدهكار  فوت  وقوع  مديون  به  اجراييه  ابالغ از بعد  هرگاه ـ 199  ماده

  مهلت از  استفاده روز  آخرين  تاريخ قيد با  است  اي مرحله  چه در  اجرايي  عمليات  اينكه و  اجراييه صدور  حاوي  اي  اطالعيه  اجرايي



  اقامتشان  محل  كه  وراثي از  يك هر  براي را مزبور  اطالعيه از  نسخه  يك و  الصاق  متوفي  مديون  اقامت  محل  به و  تنظيم استرداد  حق

 .دارد مي  ارسال  قبضه دو  سفارشي  پست  طريق از باشد  معلوم

 بايد نيز  موصوف  اطالعيه او  فوت  صورت در باشد  آمده  عمل  به  روزنامه در  آگهي انتشار  طريق از  مديون  به  اجراييه  ابالغ  چنانچه

  ماده در مذكور مورد در  همچنين و  فوق مورد در .شود  آگهي  محل  به نزديكتر يا  محل كثيراالنتشار جرايد از يكي در  نوبت  يك

  به  محتاج بستانكار يا خريدار نام  به  امالك دفتر در  ملك  ثبت  همچنين و  انتقال سند  تنظيم يا و  حراج  مجلس  صورت  تنظيم 196

 .بود نخواهد  وراثت حصر  گواهي  ارايه

  دارايي  گواهي و  وراثت حصر  گواهي  ارايه  به  موكول  وراث  به مازاد  پرداخت برسد  فروش  به  حراج در  مال  هرگاه  فوق مورد در

 . است

 از  ورثه  معرفي  به  موكول  اجرايي  عمليات  ادامه و مواعد  بقيه  احتساب  اجرايي  عمليات  خالل در  مديون  فوت  صورت در ـ  تبصره

 .بود خواهد  ورثه  به  اجراييه صدور از حاكي  اطالعنامه  ابالغ و  متعهدله  طرف

  فوت متعهد  سپس و باشد  گرديده واگذار  مزايده  برنده يا بستانكار  به  حراج  جلسه در و  توقيف متعهد از  مالي  هرگاه ـ 200  ماده

 و  توقيف  رفع توانند مي  وقتي  فقط  ورثه  تمام يا  بعض و دهد نمي  تغييري  مزايده  برنده يا بستانكار  مكتسبه  حق در او  فوت شود،

  كليه  ورثه از احد  هرگاه بپردازند را  اجرايي  پرونده  به  متعلقه  وجوه  تمام  كه بخواهند  نامه  آيين  اين مواد حدود در را  مال استرداد

 شد خواهد  عمل  وثايق مورد در  نامه  آيين  اين  مقررات  طبق  ورثه ساير با نمايد  پرداخت را  متعلقه  وجوه

  تخليه ـ  دهم  فصل

  پرورش و  آموزش  وزارت  كه  مواردي در 1353  سال  اصالحي  بودجه  قانون 71  تبصره)  ج( و)  الف(  بندهاي  اجراي در ـ 201  ماده

 و  آموزش  وزارت  اينكه مگر ندارد مجوز متعهد  عليه  مدارس  محل  تخليه  اجراييه صدور  است  مقام  قايم مذكور  قانون  موجب  به

 و  آموزش  وزارت  عليه  اجراييه  صورت  اين در  كه باشد  كرده  تخلف  مقامي  قايم از  ناشي  تعهدات يا  شخصي  تعهدات از  پرورش

 .شود مي صادر  پرورش

  ثبت اجرا باشد  ساكن  تخليه مورد  ملك در  اجاره  رسمي سند  موجب  به  ثالث و گردد صادر  تخليه  اجراييه  هرگاه ـ 202  ماده

 .شود مي  خودداري  ملك  تخليه از و ندارد  تحويل جز  اي وظيفه

 مستاجر با) او  نماينده يا( موجر  تراضي و  غيررسمي  نامه  اجاره شود مي اجرا مستاجر و  مالك  روابط  قانون  كه  هايي  محل در ـ  تبصره

 . است  رسمي سند  حكم در  تخليه  جهت از

  منقضي  اجاره  مدت  آنكه ولو  است جاري  آن  تبصره و 206  ماده  حكم باشد مستاجر و  مالك  قانون  مشمول  ملك  هرگاه ـ 203  ماده

 .باشد  شده

  به  ملك  تخليه نباشد  تخليه  مانع  اجاره سند  شرط و باشد  منقضي  رسمي سند  مدت و نباشد مستاجر و  مالك  قانون  مشمول  ملك اگر

 .برود  صالح  دادگاه  به تواند مي خود  حق  احقاق  براي  ثالث و ندارد  منعي  اجراييه  موجب

  رضايت  ملك از مفروز  قسمت در  مرتهن  تصرف  به  توافق با  طرفين  ليكن باشد  ملك از  مشاع  سهم  وثيقه مورد  هرگاه ـ 204  ماده

 .بود خواهد  تصرف مورد  تخليه  به  رهن مورد  مال  تخليه  ازجهت سند اجرا باشند  داده



 موارد  قبيل  اين در. ندارد مجوز  تخليه منظور  به صرفا  اجراييه صدور مستاجر و  مالك  روابط  قانون 8  ماده 7 بند مورد در ـ 205  ماده

 .گردد صادر بها  بهره يا بها  اجاره و  تخليه  براي  اجراييه  ورقه بايد  المثل  اجرت يا  االجاره  مال  درپرداخت تاخير  صورت در

  دادگاه از  اجرايي  عمليات  توقيف قرار  تخليه و بها  بهره يا بها  اجاره از  قسمتي  وصول  براي  اجراييه صدور از  پس  هرگاه ـ 206  ماده

  اجراييه  اين اجرا شود صادر  تخليه و  بعدي  اقساط  پرداخت  عدم  براي ديگر  اجراييه مذكور قرار اعتبار  زمان در و گردد صادر

 .ندارد  دادگاه  قبلي قرار با  مغايرت

  مزايده در  برنده  نفع  به  وثيقه  تخليه  مانع متعهد  تخلف باشد  شده متعهد از  منافع  انتقال  حق  سلب  وثيقه سند در  هرگاه ـ 207  ماده

 .باشد  گرفته  اجاره  به را  وثيقه موخر  تاريخ در  رسمي سند  موجب  به  ثالث  آنكه ولو بود نخواهد

 غير  به  متعلق  كه مجاور  زمين  روي بنا از  قسمتي  كه شود  معلوم بعدا و باشد  آن در  واقع  بناي و  معين  پالك  وثيقه  هرگاه ـ 208  ماده

 از و  نبوده سند  مدلول  است  كرده تجاوز  خارج  به مذكور  پالك از  كه بنا از  قسمتي  تحويل و  تخليه  است  گرفته قرار  است

 . است  خارج  ثبت  ادارات  صالحيت

 مورد  تحويل اند كرده  اعيان  احداث  آن در مجوز  بدون  ثالث  اشخاص يا  شخص  كه شود  معلوم  تحويل  موقع  هرگاه ـ 209  ماده

 .ندارد  اشكال موجود  وضع با  ثبت اجرا  وسيله  به  وثيقه

 . است  تخليه  به  محمول باشد  شده ذكر سند در  مطلق طور  به اگر  تحويل ـ 210  ماده

 . است  مشاع  سهم در  متعهدله  دادن  مداخله  به  مشاع  سهم  تخليه ـ  تبصره

  طبق  انتظامي مامور حضور با  لزوم  صورت در و  دادگستري  نماينده حضور با بايد  ملك  تخليه مورد در اجرا مامور ـ 211  ماده

  داشته وجود  تخليه مورد  محل در  اموالي اگر و بود نخواهد  تخليه  مانع  خادمينش و  كسان و متعهد حضور  عدم نمايد  اقدام  مقررات

 يا و كند مي  موم و مهر را  آن  درب و  گذارده  محفوظي  مكان در  محل  همان در  االمكان حتي و  برداشته را  آن  تفصيلي  صورت باشد

 .دارند  دريافت رسيد و  سپرده  اميني  به را  آن

 اسناد  اجرايي  هاي پرونده  ختم  همچنين و  مستاجره  عين  تخليه  موقع در شهرستانها در  ثبت  ادارات و  تهران در اجرا  اداره ـ 212  ماده

  الزم  اقدام و قيد دفتر  ثبت  مالحظات  ستون در  كه دارند  اعالم  مربوطه  رسمي اسناد دفاتر  به را  پرونده  ختم و  تخليه  مراتب بايد  وثيقه

 .گردد  معمول

 :از  است  عبارت مورد  حسب  اجرايي  عمليات  ختم ـ 213  ماده

 . مربوطه  هاي هزينه و االجرا  الزم  موضوع  وجه  تمام  وصول -  الف

 . مزايده  برنده  به  منقول  مال  تسليم ـ  ب

 . ثبت  قانون مكرر 34  ماده در مذكور  مدت از  پس  انتقال سند تنظيم ـ  ج

 .باشد  شده صادر  تحويل يا  تخليه  براي  اجراييه  كه  مواردي در  تحويل يا  تخليه  تحقق ـ د

  



  اجرايي  هاي هزينه ـ  يازدهم  فصل 

 تواند مي  ثبت مدير و آمد خواهد  عمل  به  است مقرر تعهد  موضوع  وصول  براي  كه  طريقي  همان  به االجرا  حق  وصول ـ 214  ماده

 .كند اختيار بداند  مناسب  وصول  براي  كه را  ديگري  طريق هر االجرا حق  مبلغ  به نظر

 صادر  قبض از  نسخه  يك و منظور  عمومي درآمد  حساب  به شود مي  وصول  كه  شعبه يا  دايره يا  اداره هر از االجرا  حق ـ 215  ماده

 .شود مي  ارسال  اجراييه  صادركننده  اداره  به  شده

 لزوما  كه اجرا  كارمندان  همچنين و روند مي  خارج  به  اجرايي امور  انجام  براي  كه اجرا  مامورين  راه  كرايه و  العاده  فوق ـ 216  ماده

 .شود مي  پرداخت  دولت  هيات  نامه  تصويب  طبق بر  آنان  پايه  تناسب  به شوند مي  خارج مامور  اجرايي كارهاي  انجام  براي

  اجراييه  ابالغ از  پس) مورد  حسب(  مربوطه  مقررات ساير و  آن  تبصره و  ثبت  قانون 131  ماده برابر  اجرايي  پرونده هر در ـ 217  ماده

  معاف  آن  پرداخت از  خاصي  مقررات  موجب  به  اوست  عهده  به عشر  نيم  پرداخت  كه  مرجعي  اينكه مگر شود مي  وصول االجرا  حق

 .باشد  شده

 صادر سند اعتبار بر  قطعي  حكم  كه  مادام باشد،  شده  ابالغ و  اجراييه صدور  به  منتهي اشتباها  معارض  معامله سند  گاه هر ـ 218  ماده

 .گيرد نمي  تعلق االجرا  حق  است  نشده

  رفع  كه  مادام شود  توقيف يا  متوقف  اجرايي  عمليات  قانوني  جهت  به  ابالغ و  اجراييه صدور از  پس  كه مورد هر در ـ 219  ماده

 . است  مستثني  حكم  اين از  ثبت  قانون 131  ماده  تبصره در مذكور موارد. گيرد نمي  تعلق االجرا  حق باشد  نشده  توقيف يا  توقف

  حق شود مي  ارجاع  تصفيه  اداره  به  ورشكستگي احراز  علت  به  قضيه  سپس و  شده  ابالغ و صادر  اجراييه  كه  مواردي در ـ 220  ماده

 .برسد  انجام  به  ثبت در  اجرايي  عمليات و  نقض  ورشكستگي  حكم  اينكه مگر گيرد نمي  تعلق االجرا

 .باشد سند  مدلول جزو اگر  الوكاله  حق  است طور  همين و گيرد مي  تعلق عشر  نيم تاخير  خسارات  به ـ 221  ماده

 131  ماده  تبصره برابر و شود نمي عشر  نيم از متعهد  ذمه  سقوط  موجب  اجراييه  ابالغ از  پس كال يا بعضا متعهد  ذمه ءابرا ـ 222  ماده

 .شود  وصول بايد  ثبت  قانون

  مال  ميزان از  اجاره مورد  تخليه  براي  دولتي  حقوق باشد الجراالزم ا  موضوع جز  هم  اجاره مورد  تخليه  كه  مواردي در ـ 223  ماده

  تخليه از) بستانكار( موجر يا و نمايند  سازش  طرفين  تخليه از  قبل و  اجراييه  ابالغ از بعد اگر. شد خواهد  دريافت  ماهه  سه  االجاره

 و  خودداري  مستاجره  عين  تخليه از اجور  شدن  پرداخت  علت  به  كه  مواقعي در  ليكن گردد  وصول بايد  تخليه عشر  نيم شود  منصرف

 مورد  تخليه عشر  نيم  مطالبه  نگرديده  انجام  تخليه  عمل  كه  مادام شود مي  دادگاه  قطعي  حكم صدور  به  موكول  اجرايي  عمليات  ختم

 . داشت نخواهد

  ثبت  قانون 131  ماده در مقرر  ديواني  حقوق باشد تعهد مورد  عين  تحويل االجرا  الزم  موضوع  گاه هر  اجاره موارد غير در ـ  تبصره

 قرار از  شده  تعيين سند در  كه  ملك  بهاي  به  نسبت  اجاره  ميزان و شود مي  دريافت  ماهه  سه  اجاره  ميزان از  قطعي  معامله  صورت در

 2  تبصره  موضوع  معامالتي  قيمت  عمل  مالك  نشده ذكر سند در  قيمت  كه  مواردي  به  ونسبت شود مي  معين  سال در  شش  صدي

 .شد خواهد  ارزيابي  كارشناس نظر  طبق  معامالتي  قيمت  نبودن  صورت در و بود خواهد  مستقيم  مالياتهاي  قانون 23  ماده



 .گيرد نمي  تعلق االجرا  حق  است  بوده محجور يا  ورشكسته  اجراييه  ابالغ  تاريخ در متعهد  كه شود محرز  هرگاه ـ 224  ماده

 از  پيش  اجراييه  كه باشد محرز  كه  صورتي در  فقط شود،  خودداري  اجراييه  ابالغ از  كه كند  درخواست بستانكار  هرگاه ـ 225  ماده

 .گيرد مي  تعلق االجرا  حق  است  شده  ابالغ دار  صالحيت  ثبت  اداره دفتر در مذكور  تقاضاي  ثبت و  وصول

 آنها  عليه  اجراييه  كه  اشخاصي يا  شخص از  اجراييه  موضوع  اصل از  نسبت  به  اجرايي عشر  نيم  تضامني  رسمي اسناد در ـ 226  ماده

 .شد خواهد  وصول  است  شده  ابالغ و صادر

 در و  حسابداري  مسوول  به باشد) االجرا  حق( عشر  نيم  تعلق  عدم بر او  مقام  قايم يا  ثبت مدير  راي  كه مورد هر در ـ 227  ماده

 در  موضوع تا نمايد  شكايت مزبور  راي از  است  مكلف  نامبرده و  ابالغ حسابدار  به  ندارد  حسابداري  ولئمس  كه  ثبتي  واحدهاي

  اينكه مگر  است  قطعي 1351  سال  ثبت  قانون  اصالحي 25  ماده 8 بند استناد  به  هيات  راي شود  رسيدگي و  مطرح  نظارت  هيات

 .شد خواهد  طرح  ثبت  عالي  شوراي در  قضيه  صورت  اين در  كه دهد  تشخيص  قانون  خالف را  آن  ثبت  سازمان

  حق  شده  پرداخته  حراج از  قبل  كه  طلب از  آنچه  به  نسبت گيرد نمي  تعلق  حراج  حق  نشده  واقع صحيحا  حراج  كه  مادام ـ 228  ماده

 . نخواهدگرفت  تعلق  حراج

  شكايات  به  رسيدگي طرز و  اجرايي  عمليات از  شكايت:  دوازدهم  فصل  

 اسناد دفاتر  قانون و  ثبت  قانون مواد از  بعضي  اصالح  قانون 1  ماده  موضوع( اجرا دستور صدور از بعد  اجرايي  عمليات ـ 229  ماده

  داشته  شكايت  اجرايي  عمليات از  كه)  ذينفع  شخص هر و سند متعهد از  اعم(  كس هر و  شروع) 1322  ماه شهريور  مصوب  رسمي

  رسيدگي فورا  است  مكلف  ثبت  رييس و كند  تسليم  محل  ثبت  رييس  به  مدارك  ارايه و   دليل ذكر با را خود  شكايت تواند مي باشد

 اگر  ذينفع  اشخاص و شود مي  ابالغ  ذينفع  اشخاص  به  مقررات برابر  هرحال  به  ثبت  رييس نظر. كند صادر  راي  دليل ذكر با و  نموده

  نظارت  هيات يا و  محل  ثبت  به را خود  شكايت  ابالغ  تاريخ از روز  ده  ظرف توانند مي باشند  داشته  ثبت  رييس  تصميم از  شكايتي

 .شود  رسيدگي و  طرح  نظارت  هيات در  ثبت  قانون  اصالحي 25  ماده 8 بند برابر  قضيه تا نمايند  تسليم دار  صالحيت

 و  صريح و  جامع  گزارش  ضميمه  به  ذيل  مدارك  فتوكپي يا  كامل  رونوشت  بايستي  ثبت  رييس نظر  به  اعتراض مورد در ـ 230  ماده

 :شود  فرستاده  نظارت  هيات  به نباشد  مكاتبه تكرار  به  محتاج  كه  نحوي  به  شكايت  موضوع و  پرونده  ازجريان  محل  ثبت  مشروح

 . اجرايي  عمليات  به  آن  ضمايم و  ذينفع  نامه  اعتراض  فتوكپي يا  كامل  رونوشت ـ 1

 . است  بوده  ثبت  رييس نظر مستند  كه اجرا مميز يا  رييس  گزارش  فتوكپي يا  كامل  رونوشت ـ 2

 . ثبت  رييس نظر  فتوكپي يا  كامل  رونوشت ـ 3

 . ثبت  رييس نظر از  آن  ضمايم و  ذينفع  نامه  شكايت  فتوكپي يا  كامل  رونوشت ـ 4

 . است  شكايت  موضوع  به  مربوط  كه  اجرايي  پرونده از  برگهايي يا  برگ  فتوكپي يا  كامل  رونوشت ـ 5

 .بخواهد را  الزم  توضيحات تواند مي باشد  قضيه  طرفين يا اجرا از  توضيحاتي  به  محتاج  نظارت  هيات  هرگاه ـ 231  ماده



 از  مانع امر  اين.  نيست  مسموع  كسي از اجرا  عمل از  شكايت 1351  ثبت  اصالحي  قانون در مذكور مواعد انقضا از  پس ـ 232  ماده

 را اجرا  عمل  تهران از  خارج در  ثبت مدير يا  تهران در اجرا  رييس  مال  تحويل يا  انتقال سند  تنظيم از  قبل  هرگاه  كه شود نمي  آن

  شكايت  قابل و  ابالغ  ذينفع  اشخاص  به 229  ماده برابر  صادره  راي و  داده  اجرايي  عمل تجديد بر  راي دهند  تشخيص  قانون  مخالف

 . است  نظارت  هيات در  رسيدگي و

  متفرقه امور ـ  سيزدهم  فصل

  ديگري كارمند يا و او  معاون  به  رسمي اسناد مفاد  اجراي  به  مربوط امور در را  ثبت  رييس  وظايف تواند مي  ثبت  سازمان ـ 233  ماده

 .كند نمي  صالحيت  سلب  ثبت  رييس از  واگذاري  اين و كند واگذار  مخصوص  ابالغ  موجب  به

 مفاد  اجراي  به  مربوط امور  كليه در  ثبت  رييس  تكاليف او  معاون  ثبت  رييس  استعالجي يا  استحقاقي  مرخصي  مدت در ـ  تبصره

  ابالغ صدور  به  نيازي و بود خواهد دار  عهده را  اجرايي  عمليات ساير  به  مربوط امور و اجرا دستور ازصدور  اعم  رسمي اسناد

 .شود صادر  كفالت  مركزي  ابالغ ارشد عضو  براي بايد  است  معاون فاقد  كه  ثبتي  واحدهاي در  ولي ندارد  مركزي

  قانون بر  سابق قرارداد ديگر  خصوصيات يا  مدت در  آن  موجب  به و  شده  تنظيم جديد  قانون  زمان در  كه  قراردادي ـ 234  ماده

 . است  سابق  مقررات  تابع  اجرايي نظر از باشد  داده تغيير جديد

  طلب اسناد  به  راجع  اقدام از بايد  ثبت  ادارات و  است  دارايي  مراجع با  اقدام  صالحيت  دارايي  وزارت  مطالبات مورد در ـ 235  ماده

 .كنند خودداري  دارايي

  چه  مديون  پرداختي  مبلغ از  اينكه  تشخيص بانكها يا و  دولتي  شركتهاي يا  موسسات و ها وزارتخانه  مطالبات مورد در ـ 236  ماده

  دادگاه  اختالف  رفع  مرجع باشد  معترض بستانكار  تشخيص  به  نسبت  مديون اگر.  است بستانكار با باشد مي  طلب  اصل  بابت مقدار

 .بود خواهد دار  صالحيت

  پرداخت  براي را  پرونده  مالياتي بدهكار بايد  ثبت  ادارات و اجرا دواير ، اجرايي  هاي  پرونده  به  متعلق  مالياتهاي مورد در ـ 237  ماده

  ختم يا بستانكار  طلب  پرداخت در  سپس دهند  تحويل  ثبت  اجراي  به را  آن  قبض  ماليات  پرداخت از  پس تا نمايند  راهنمايي  بدهي

 .شود  اقدام  پرونده

  مهلت روز  آخرين اگر و شد نخواهد  محسوب  اقدام روز و  ابالغ روز  نامه  آيين  اين  فصول  كليه در مواعد  احتساب در ـ 238  ماده

 .بود خواهد  مهلت روز  آخرين  تعطيل از بعد روز و يدآ نمي  حساب  به  تعطيل باشد  تعطيل ، اقدام

 حدود در  پرونده  اجراي  مامورين يا اجرا  ولئمس يا  ثبت مدير حضور در  اجرايي  پرونده  به  نسبت  طرفين  كه  قراردادهايي ـ 239  ماده

 . است اثر  ترتيب  قابل و معتبر نمايند مي منعقد آنها قانوني  صالحيت

  به تواند مي  وقتي  است  پرداخته را  عنه  مضمون  بدهي  اجرايي  عمليات اثر در  كه  ضامن  مدني  قانون 709  ماده  اجراي در ـ 240  ماده

  شده ذكر مزبور سند در  اصلي  مديون  به  ضامن  مراجعه  حق  كه كند  تعقيب را  اجراييه)  اجرايي  پرونده مستند(  ضمان سند استناد

 .باشد



 14  ماده و 2/10/1340  تاريخ در  اصالحي عمومي  انبارهاي  تصويبنامه 10  ماه  مطابق  عمومي  انبارهاي  وثيقه  برگ  اجراييه ـ 241  ماده

  درخواست  ضمايم و گردد مي صادر  محل  ثبت از  وثيقه اسناد  اجرايي  اوراق  روي 2/10/1340  مصوب عمومي  انبارهاي  نامه  آيين

 .بود خواهد  عمومي  انبارهاي  به  راجع  مقررات  تابع  اجرايي عمليات نيز و  اجرايي  نامه

  ضميمه  به  ذيل  اوراق بايد آپارتمانها  تملك  قانون  به  تبصره دو و مكرر 10  ماده  الحاق  قانون  به  راجع  هاي اجراييه  براي ـ 242  ماده

  دادخواست  تقديم  گواهي مقرر  مدت در بدهكار  كه گردد قيد  تقاضانامه در و. شود  تسليم  محل  ثبت  اجراي به  اجرايي  تقاضانامه

 : است  نكرده  تسليم را  محكمه  به  اعتراض

 . مالك  به  شده  ابالغ  نامه اظهار  رونوشت ـ 1

 . مشترك  هاي  هزينه از  مالك  سهم ريز  صورت و  مديران  هيات يا مدير  سمت  مثبت  مدارك  رونوشت ـ 2

 . آپارتمان  معامله سند  رونوشت ـ 3

 جديد مواد  الحاق و مواد از  اي پاره  اصالح  قانون 77  ماده  موضوع  شهرداري  عوارض  بابت  اجراييه صدور  تقاضاي  براي ـ 243  ماده

 :شود  تسليم  محل  ثبت  به  ذيل  اوراق بايد 27/11/1345  مصوب  شهرداري  قانون  به

 . اجراييه صدور  مخصوص  درخواستنامه ـ 1

 . اختالف  حل  كميسيون  راي  مصدق  رونوشت ـ 2

 . مودي  به مذكور  راي  شده  ابالغ  اخطاريه ـ 3

  شهري  عمران و  نوسازي  قانون 13 ـ 8 مواد و 1334  مصوب  شهرداري  قانون 77  ماده استناد  به  شهرداري  كه  مواردي در ـ 244  ماده

 را  شده ياد  ماده در مذكور  راي  قطعيت  دليل بايد نمايد مي  اجراييه صدور  درخواست  ثبت  اداره از  آن  يك  تبصره و 1347  مصوب

 .دارد  اعالم نيز

 يدآ مي  عمل  به  است  واقع  محل  آن در  چك  صادركننده  حساب  طرف  بانك  كه  محلي  ثبت از  چك اجرا  درخواست ـ 245  ماده

 :شود  تسليم  محل  ثبت  به  ذيل  اوراق بايد  چك مورد در  اجراييه صدور  براي

  ثبت در موجود  نمونه  طبق  چاپي  نامه  درخواست ـ 1

 . آن  برگشتي و  چك  فتوكپي و  اصل ـ 2

 .دارد  اجراييه صدور  حق  مانده  باقي  به  نسبت  چك  دارنده باشد  محل  بدون  آن  مبلغ از  قسمتي  به  نسبت ، چك  هرگاه ـ 246  ماده

 . است  بانك  همان از  تعارض  رفع  به  موكول  اجراييه صدور گردد صادر  بانك از  متعارض و متعدد  هاي گواهينامه  هرگاه ـ 247  ماده

  مطالب  همچنين و شود مي  نوشته  چك  متن در..  بابت  عنوان  به  گاهي  كه  مطالبي مورد در  چك  كننده صادر  دعوي ـ 248  ماده

 در  اجراييه صدور  قابل  چك در  مرقوم  وجه  فقط و باشد نمي  رسيدگي  قابل  ثبت  اداره در  ظهرنويس درمورد  چك ظهر در مذكور

 .باشد مي  ثبت  اداره



  وجه  وصول  براي  اجراييه صدور  درخواست  مانع صالحيتدار  مقامات  به  محل  بي  چك  كننده صادر  عليه  جرم  اعالم ـ 249  ماده

 .شود صادر  قضايي  مقامات  طرف از  باره  اين در  دستوري  اينكه مگر بود نخواهد  ثبت  اداره  طريق از  چك

 باشد دارد را  چك صدور  حق  كه  كسي  امضاي با  چك  ذيل  امضاي  مطابقت  عدم  علت  به  چك  وجه  پرداخت  عدم اگر ـ 250  ماده

 .شد نخواهد صادر  اجراييه  ثبت  اداره در

 او  نام  به يا  گرديده صادر او  وجه در  چك  كه  كسي از  است  اعم دارد  اجراييه صدور  تقاضاي  حق  كه  چك  دارنده ـ 251  ماده

 ). حامل  وجه در  چكهاي مورد در(  چك  حامل يا  شده  ظهرنويسي

  صاحب و  چك  كننده صادر باشد  شده صادر  حساب  صاحب  طرف از  نمايندگي يا  وكالت  به  چك  كه  صورتي در ـ 252  ماده

 .شود مي صادر  تضامن  اساس بر آنها  عليه  اجراييه بستانكار  تقاضاي  به و  بوده  چك  وجه  پرداخت  ولئمس متضامنا  حساب

 .شد خواهد صادر سررسيد از  پس  اجراييه دار وعده  هاي چك مورد در ـ 253  ماده

  الشه استرداد  مطالبه  اجرايي  عمليات  تعقيب از  انصراف  اعالم  ضمن تواند مي  چك  دارنده ، چك  اجراييه صدور از  پس ـ 254  ماده

 . است  محسوب  مختومه  پرونده مورد  دراين و. بپردازد بايد را االجرا  حق باشد  شده  ابالغ  اجراييه اگر  صورت اين در بكند را  چك

 .شود مي لغو) 12/4/54  مصوب(  اجتماعي  تامين  قانون 50  ماده استناد  به  ـ 255  ماده

  تعاوني  شركتهاي ، روستايي  تعاوني  هاي اتحاديه ، روستايي  تعاوني  شركتهاي ، كشاورزي  تعاون  بانكهاي  شعب از  يك هر ـ 256  ماده

 11  ماده  طبق بر  گيرندگان  وام با  تنظيمي اسناد استناد  به  اجراييه صدور  درخواست  كه  كشاورزي  تعاوني  هاي اتحاديه و  كشاورزي

  سال  بودجه و 52  سال  اصالحي  بودجه  قانون  واحده  ماده 63  تبصره و 48  سال  مصوب  ايران كشاورزي  تعاون  بانك  تشكيل  قانون

  به  آن  رونوشت  انضمام  به را  مخصوص  فرم  طبق  شده  تنظيم سند از  نسخه  يك بايد دارند  ريال هزار يكصد  مبلغ تا را كشور  كل 53

 .بفرستند  ثبت  اداره

 .نمود خواهد مسترد را سند  اصل نمايد  مطالبه  بانك  كه  صورتي در  آن  رونوشت  تطبيق و سند  اصل  مالحظه از  پس  ثبت  اداره

 و سازمانها و آنها  بين  قراردادي اگر نمايند  خودداري  آب  بهاي  پرداخت از  آب از  كنندگان  استفاده  كه  صورتي در ـ 257  ماده

  نبودن  صورت در و قرارداد  همان  طبق باشد  شده منعقد  است  دولت  به  متعلق  آن  سهام درصد  ازپنجاه  بيش  كه  آبياري  هاي شركت

  تابع  شركتهاي و سازمانها  آب  بهاي  وصول  قانون 46  سال  مصوب  واحده  ماده در مذكور  كميسيون  راي برابر  توافق  عدم و قرارداد

 خواهد صادر  اجراييه بها  آب  كننده  وصول  مرجع  تقاضاي به  نامه  آيين  اين برابر  محل  ثبت  اداره  است  قطعي  كه  برق و  آب  وزارت

 و  نامه  مطالبه  انضمام  به را انها فتوكپي يا  مصدق  رونوشت و  كميسيون  راي يا قرارداد از  نسخه  يك بايد  متقاضي  مرجع و نمود

 رد  متقاضي  به  اصل با  برابري  تصديق و  مقابله از  پس قرارداد يا  راي  اصل. دارد  ارسال  محل  ثبت  اداره  به  اجراييه صدور  تقاضاي

 .شود مي

  سال  مصوب) 20(  آن  شدن  ملي  نحوه و  آب  قانون  53  ماده  طبق بر بها  آب  وصول  براي  اجراييه صدور  تقاضاي مورد در ـ 258  ماده

  تبصره  موضوع  شده  ابالغ  اخطاريه از  نسخه  يك  آبياري  ناحيه يا  منطقه  ولئمس  است  شده  داده  قانون  اجراي دستور  كه  نقاطي در 47

 خواهد  محل  ثبت  اداره  به  اجراييه صدور  جهت نمايد مي  تنظيم  شده ياد  ماده  طبق بر  كه  اي  تقاضانامه  انضمام  به را مذكور  ماده 6

 .فرستاد



  اداره  طريق از تواند مي  شده  قطعي  حكم  رونوشت  ارسال با  نقدي  هاي محكوميت مورد در)  نظامي(  ارتش  دادستان ـ 259  ماده

  ادارات  وسيله  به  اجرايي  عمليات  كه نمايد تقاضا  عليه  محكوم  منقول غير يا  منقول  اموال  معرفي با  جنگ  وزارت  قضايي و  حقوقي

 .باشند مي تقاضا  اين  انجام  به  مكلف  ثبت  ادارات و آيد  عمل  به  رسمي اسناد اجرا  به  مربوط  مقررات  اساس بر  ثبت

 و86 و84 و83 و57 و56 و54 و50 و30 و 29 مواد و 4  ماده  سوم و  اول  تبصره در  كه  وظايفي و وليتهائمس و  تااختيار ـ 260  ماده

  آن 4 و3 و2 بند و 230 و229 و227 و214 و212 و177 و  آن  تبصره و 175 و171 و147 و146 و130 و129 و110 و109و104 و103

 و  ثبت  اداره  به  نامه  آيين  اين 259 و258 و257 و256 و255 و250 و248 و245 و244 و243 و241 و 239  آن  تبصره و233 و232 و

  آن  كل مدير و اجرا  كل  اداره  به  تهران در جديد  تشكيالت  ابالغ و  تصويب  تاريخ از  شده  گذاشته  تهران در اجرا  رييس و  ثبت مدير

 .)28/3/1369  الحاقي( .شود مي  محول

 


